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Vädjande brev till Sveriges kyrkor:

Date: Wed, 7 Dec 2022 12:51
1227:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 29 Nov 2022 22:44
1226:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Nov 2022 23:56
1225:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Nov 2022 09:50
1224:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 8 Nov 2022 11:11
1223:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 1 Nov 2022 10:05
1222:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 25 Oct 2022 14:32
1221:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 18 Oct 2022 09:20
1220:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 11 Oct 2022 20:15
1219:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 4 Oct 2022 09:07
1218:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 27 Sep 2022 10:16
1217:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 20 Sep 2022 09:20
1216:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 13 Sep 2022 13:03
1215:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 6 Sep 2022 10:07
1214:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 30 Aug 2022 07:59
1213:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
…
Date: Tue, 23 Aug 2022 13:30
1212:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 16 Aug 2022 11:44
1211:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 9 Aug 2022 12:10
1210:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 2 Aug 2022 09:34
1209:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Jul 2022 14:19
1208:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 19 Jul 2022 07:31
1207:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 12 Jul 2022 11:09
1206:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 5 Jul 2022 16:23
1205:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 28 Jun 2022 14:01
1204:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 22 Jun 2022 09:41
1203:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 14 Jun 2022 08:11
1202:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 7 Jun 2022 08:01
1201:a Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 31 May 2022 11:48
1200:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 24 May 2022 10:54
1199:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 17 May 2022 08:03
1198:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 10 May 2022 08:26
1197:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 3 May 2022 07:36
1196:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Apr 2022 08:27
1195:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 19 Apr 2022 11:00
1194:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 12 Apr 2022 10:49
1193:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 5 Apr 2022 08:17
1192:a Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 29 Mar 2022 10:32
1191:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Mar 2022 13:23
1190:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Mar 2022 14:31
1189:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 8 Mar 2022 11:19
1188:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 1 Mar 2022 10:53
1187:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 22 Feb 2022 10:31
1186:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Feb 2022 21:47
1185:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 8 Feb 2022 13:14
1184:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 1 Feb 2022 17:43
1183:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 25 Jan 2022 14:52
1182:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 18 Jan 2022 10:55
1181:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 11 Jan 2022 13:05
1180:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 4 Jan 2022 08:57
1179:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 28 Dec 2021 11:31
1178:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 21 Dec 2021 17:00
1177:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 14 Dec 2021 12:06
1176:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 7 Dec 2021 08:57
1175:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 30 Nov 2021 03:41
1174:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 23 Nov 2021 11:41
1173:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 16 Nov 2021 10:02
1172:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 9 Nov 2021 11:44
1171:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 2 Nov 2021 11:27
1170:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Oct 2021 10:39
1169:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 19 Oct 2021 00:04
1168:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 12 Oct 2021 11:12
1167:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 5 Oct 2021 13:30
1166:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 28 Sep 2021 20:56
1165:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 21 Sep 2021 17:48
1164:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 14 Sep 2021 15:08
1163:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 7 Sep 2021 16:41
1162:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 31 Aug 2021 13:38
1161:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 24 Aug 2021 11:22
1160:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 17 Aug 2021 20:41
1159:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 10 Aug 2021 12:06
1158:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 3 Aug 2021 11:02
1157:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 27 Jul 2021 23:52
1156:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 20 Jul 2021 18:09
1155:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 13 Jul 2021 10:55
1154:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
100% av alla Sveriges kyrkligt anställda präster och pastorer har avvisat Torsten utan Bibliskt skäl, eftersom
100% av alla kyrkligt anställda präster och pastorer i Sverige är sataniska.
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 6 Jul 2021 10:52
1153:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 29 Jun 2021 11:41
1152:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Jun 2021 12:15
1151:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
11

12

Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Jun 2021 10:56
1150:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 8 Jun 2021 13:15
1149:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 1 Jun 2021 23:48
1148:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 25 May 2021 11:01
1147:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 18 May 2021 16:05
1146:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 11 May 2021 11:07
1145:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 5 May 2021 00:18
1144:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 27 Apr 2021 14:28
1143:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 20 Apr 2021 21:00
1142:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 13 Apr 2021 23:14
1141:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 6 Apr 2021 09:44
1140:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 30 Mar 2021 12:37
1139:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 22 Mar 2021 13:00
1138:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 16 Mar 2021 10:52
1137:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 9 Mar 2021 12:18
1136:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 2 Mar 2021 23:33
1135:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 25 Feb 2021 15:36
1134:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typisk djävulsk-svensk kyrka.
Centrumkyrkan i Husum (https://centrumkyrkanhusum.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst
FFS (https://www.pingst.se) samt tillhörande satans svenska EFK (https://efk.se) och satans svenska EFS (https://www.efs.nu),
avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via kyrkans svenskpastor Daniel Forsberg
(daniel@centrumkyrkanhusum.se), utan någon förklaring eller kommentar.
…
Date: Fri, 19 Feb 2021 00:41
1133:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Uppsala (https://www.uppsalapingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen, efter föregående vädjan, via en av Uppsala
pingstkyrkas pingstpastorsdjävlar Robert Wirehag (robert.wirehag@uppsalapingst.se) med pingstkyrka-orden ”Hej, är du
snäll och tar bort mig från maillistan. Allt gott /// Robert”.
…
Date: Thu, 11 Feb 2021 00:02
1132:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Uppsala (https://www.uppsalapingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se) pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter föregående vädjan; anonymt via
(info@uppsalapingst.se) utan någon förklaring eller kommentar.
Pingstkyrkan i Landsbo (https://landsbropingst.se) Brobykyrkan, tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund
Pingst FFS (https://www.pingst.se) pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan; anonymt via
(info@landsbropingst.se) utan någon förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 3 Feb 2021 22:44
1131:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Opalkyrkan

i

Västra
Frölunda
(https://opalkyrkan.se),
tillhörande
satans
Svenska
Alliansmissionen
avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via Göteborgs allianspastor Rickard
Berle (rickard.berle@opalkyrkan), utan någon förklaring eller kommentar.
…
(https://alliansmissionen.se),

Date: Tue, 26 Jan 2021 00:14
1130:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 19 Jan 2021 23:50
1129:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 13 Jan 2021 22:36
1128:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 7 Jan 2021 23:59
1127:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 31 Dec 2020 00:34
1126:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 24 Dec 2020 17:00
1125:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Dec 2020 22:35
1124:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 10 Dec 2020 23:27
1123:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 1 Dec 2020 22:29
1122:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 24 Nov 2020 19:43
1121:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 18 Nov 2020 00:12
1120:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 11 Nov 2020 22:17
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1119:e Vädjan om hjälp.
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Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 4 Nov 2020 22:05
1118:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 26 Oct 2020 19:34
1117:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 22 Oct 2020 23:13
1116:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Pingstkyrkan i Kristinehamn (http://pingstkristinehamn.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst
FFS (https://www.pingst.se) samt satans antisionistiska ’Studieförbundet Bilda’ (https://www.bilda.nu), pingstkyrkoaktigt
avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via en karakteristiskt pingstkyrkodjävulsk pingstpastor och
föreståndare, Josef Häggblad (josef.haggblad@pingst.se), utan någon förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 13 Oct 2020 08:01
1115:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 10 Oct 2020 00:18
1114:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 30 Sep 2020 13:23
1113:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Sep 2020 13:31
1112:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett antal typiskt djävulska svenska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Uppsala (https://www.uppsalapingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter föregående vädjan via pingstkyrkans
pingstledare Natanael Lyckelind (natanael@uppsalapingst.se), utan någon förklaring eller kommentar.
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Pingstkyrkan i Nybro (https://nybro.pingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter föregående vädjan via Pingstkyrkans
Huvudpastor, svensken Sven Bengtsson (sven@nybro.pingst.se), utan någon förklaring eller kommentar.
Pingstkyrkan i Nybro (https://nybro.pingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter föregående vädjan via Pingstkyrkans
Huvudpastor, svensken Vicky Bengtsson (vicky@nybro.pingst.se), utan någon förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 16 Sep 2020 14:24
1111:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Pingstkyrkan i Nybro (https://nybro.pingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten anonymt via (info@nybro.pingst.se), utan någon
förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 9 Sep 2020 14:09
1110:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Pingstkyrkan i Sävsjö (https://www.savsjoallianspingstkyrkan.org), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund
Pingst FFS (https://www.pingst.se) samt Svenska Alliansmissionen (https://alliansmissionen.se), pingstkyrkoaktigt avvisade
monstret Torsten anonymt via (kontakt@savsjoallianskyrka.se), utan någon förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 1 Sep 2020 21:36
1109:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 25 Aug 2020 09:28
1108:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 18 Aug 2020 09:16
1107:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av flera djävulska svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Uppsala (https://www.uppsalapingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter föregående vädjan via pingstkyrkans
pingstpastor Robert Wirehag (robert.wirehag@uppsalapingst.se), med sedvanligt pingstpastorsdjävligt avvisande svenska
pingstord ”Jag önskar inte få dessa mail, var vänlig och ta bort mig från maillistan. /// Robert. uppsalapingst.se ”.
…
Date: Tue, 11 Aug 2020 14:01
1106:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av flera djävulska svenska kyrkor.
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Pingstkyrkan
i
Uppsala
(https://www.uppsalapingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund
Pingst FFS (https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter föregående vädjan via
pingstkyrkans pingstpastor och föreståndare Dan Salomonsson (dan.salomonsson@uppsalapingst.se), med sedvanligt
pingstpastorsdjävligt avvisande svenska pingstord ”Hej. Jag vill inte fortsättningsvis få dessa mail. Ta bort mig från
sändlistan. //Dan Salomonsson”.
…
Date: Thu, 6 Aug 2020 19:57
1105:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av flera djävulska svenska kyrkor.
…
Date: Sat, 1 Aug 2020 20:25
1104:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av flera djävulska svenska kyrkor.
…
Date: Tue, 21 Jul 2020 23:58
1103:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av minst fyra djävulska svenska kyrkor.
Europaporten, Malmö djävliga Pingstförsamling (http://www.europaporten.com), tillhörande satans svenska
Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten igen efter
föregående
vädjan
via
pingstkyrkans
pingstpastor
och
föreståndare
Andreas
Wessman
(andreas.wessman@europaporten.com), samt via pingstkyrkoledaren Mats Jönsson (internationellagruppen@europaporten.com),
samt via pingstkyrkoledaren Marie Chantal Isaacson (franskagruppen@europaporten.com), utan förklaring eller
kommentar.
International Christian Fellowship Malmö (ICF Malmo) (https://icfeuropaporten.se) djävliga pingstkyrka och som är en
del av djävliga Europaporten Malmö djävliga Pingstförsamling (http://www.europaporten.com), bägge tillhörande satans
svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), pingstkyrkoaktigt avvisade monstret Torsten
efter föregående vädjan via anonym pingstkyrkoledare (icf@icfeuropaporten.se) utan förklaring eller kommentar.
Malmö International Church MIC (http://malmochurch.se) tillhörande den heretiskt osunda framgångsteologin med sina
egna ”apostlar” (Trosrörelsen i praktiken är https://www.livetsord.se), apostoliskt avvisade monstret Torsten efter
föregående vädjan via en anonym framgångsapostel (info@malmochurch.se), utan förklaring eller kommentar.
Församlingen New Life i Sollentuna (http://www.newlife.nu/sollentuna) tillhörande satans svenska trossamfund
Evangeliska Frikyrkan (https://www.efk.se) anonymt avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via
(sollentuna@newlife.nu), samt via en kyrkodjävel Jenny Wahlström (jenny@newlife.nu).
…
Date: Wed, 15 Jul 2020 14:27
1102:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Löfstadskyrkan i Tranås (https://lofstadkyrkan.nu) tillhörande satans svenska trossamfund Svenska Alliansmissionen
(https://alliansmissionen.se) och Equmeniakyrkan (https://equmeniakyrkan.se) avvisade monstret Torsten via kyrkans kyrkliga
styrelseordförande Urban Kronström (styrelsen@lofstadkyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 7 Jul 2020 22:28
1101:a Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 2 Jul 2020 01:03
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1100:e Vädjan om hjälp.
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Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 25 Jun 2020 00:10
1099:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 16 Jun 2020 23:43
1098:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 10 Jun 2020 13:35
1097:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 2 Jun 2020 22:38
1096:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Betelförsamlingen på Hönö (http://www.betelkyrkan.nu) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst
FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten, efter föregående vädjan, via pingstkyrkans
pingstpastor och föreståndare Andrew Thompson (andrew@betelkyrkan.nu) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 26 May 2020 07:58
1095:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 19 May 2020 23:45
1094:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 12 May 2020 07:57
1093:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
S:t Jakobs Kyrka i Göteborg (http://www.stjakob.se), tillhörande det djävliga trossamfundet Equmeniakyrkan
(https://equmeniakyrkan.se),
avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan, via kyrkans vice
församlingsföreståndare och pastor Henrik Fransson (henrik@stjakob.se) utan förklaring eller kommentar.
…
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Date: Tue, 5 May 2020 18:37
1092:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkoaktiga kyrkor.
Deeper Life Bible Church Sweden i Stockholm (http://deeperlife.se) tillhörande William Folorunso Kumuyi
(https://dclm.org), avvisade monstret Torsten igen via pingstkyrkligt anonyma apostlar (stockholm@deeperlifesweden.se)
efter föregående vädjan, utan förklaring eller kommentar.
Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) tillhörande satans svenska Pingströrelsetrossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten igen, efter föregående
vädjan, via pingstkyrkans pingstpastor Wenny Sallbring (wenny.sallbring@europaporten.com) utan förklaring eller
kommentar.
…
Date: Tue, 28 Apr 2020 20:08
1091:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Deeper Life Bible Church Sweden bl.a. i Luleå (http://deeperlife.se) tillhörande William Folorunso Kumuyi
(https://dclm.org), avvisade monstret Torsten igen via pingstkyrkligt anonyma apostlar (info@deeperlifesweden.se,
lulea@deeperlifesweden.se) efter föregående vädjan, utan förklaring eller kommentar.
Betlehemskyrkans Församling i Örebro (https://equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan) tillhörande det svenskaktiga
trossamfundet Equmeniakyrkan (https://equmeniakyrkan.se), anonymt avvisade monstret Torsten efter föregående
vädjan, via (info@betlehemskyrkan.nu) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 22 Apr 2020 14:00
1090:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två pingstkyrkor i Sverige.
Betelförsamlingen på Hönö (http://www.betelkyrkan.nu) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst
FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten, efter föregående vädjan, via dess
pingstkyrkokassör (kassor@betelkyrkan.nu) utan förklaring eller kommentar.
Deeper Life Bible Church Sweden i Jönköping samt i Umeå
(https://dclm.org), anonymt avvisade monstret Torsten via
föregående vädjan, utan förklaring eller kommentar.
…

(http://deeperlife.se)

tillhörande William Folorunso Kumuyi
efter

(jonkoping@deeperlifesweden.se, umea@deeperlifesweden.se)

Date: Tue, 14 Apr 2020 22:45
1089:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 7 Apr 2020 13:34
1088:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt sataniska pingstkyrkor i Sverige.
Pingstkyrkan i Södertälje (https://www.sodertaljepingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst
FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten, efter föregående vädjan, via dess pingstledare
Petra Rönnbäck (petra.ronnback@sodertaljepingst.se) utan förklaring eller kommentar.
Pingstkyrkan i Tidaholm (https://www.tidaholmpingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst
FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan, anonymt via
(info@tidaholmpingst.se) utan förklaring eller kommentar.
20
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…

Date: Tue, 31 Mar 2020 22:50
1087:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Sankt

Sigfrids

Kyrka

i
Stockholm
(http://sigfridskyrka.se)
tillhörande
Sankt
Stefanus
koinonia
och Missionsprovinsen i Sverige (http://www.missionsprovinsen.se), anonymt avvisade
monstret Torsten via (info@sigfridskyrka.se) efter föregående vädjan, utan förklaring eller kommentar.
…
(https://www.stefanuskoinonia.org)

Date: Tue, 24 Mar 2020 13:13
1086:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 17 Mar 2020 16:04
1085:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 10 Mar 2020 13:18
1084:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) tillhörande satans svenska Pingströrelsetrossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten igen, efter föregående
vädjan, via pingstledaren Marius Ursu (rumanskagruppen@europaporten.com) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 4 Mar 2020 20:42
1083:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska svenska kyrkor.
Filadelfia Öckerö

på Öckerö, tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst-FFS
pingst-aktigt avvisade igen monstret Torsten, efter föregående vädjan, via svenska
pingstkyrkans svenska pingstpastor Linda Duvanå (linda@filadelfia.se) utan förklaring eller kommentar.
(http://www.filadelfia.se)

(https://www.pingst.se),

Församlingen New Life i Hässelby (http://www.newlife.nu/hasselby) tillhörande satans svenska trossamfund Evangeliska
Frikyrkan (https://www.efk.se) anonymt avvisade monstret Torsten, efter föregående vädjan, via (info@newlifehasselby.nu)
utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 25 Feb 2020 20:02
1082:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades kyrkligt av tre svenska kyrkors svenska ledare och svenska pastorer.
Filadelfia Öckerö

på Öckerö, tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst-FFS
pingst-aktigt avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via pingstledaren Martina
Lardmo (martinalardmo@gmail.com) (martina@filadelfia.se) med följande svenska ord ”Jag önskar att du plockar bort mig från din
maillista.”
(http://www.filadelfia.se)

(https://www.pingst.se),
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Församlingen New Life i Stockholm (http://www.newlife.nu) tillhörande satans svenska trossamfund Evangeliska
Frikyrkan (https://www.efk.se) avvisade igen ’monstret’ Torsten, efter föregående vädjan, via kyrkans svenska
pastorsdjävel samt äldste-ledare, Rui De Sousa (rui@newlife.nu), utan förklaring eller kommentar.
Elimkyrkan i Eskilstuna (Eskilstuna Baptistförsamling) (http://elimkyrkan.com) tillhörande det djävulskt svenska
trossamfundet Equmeniakyrkan (https://equmeniakyrkan.se) avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via
pastorsdjäveln Erik Lindberg (erik@elimkyrkan.com) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 18 Feb 2020 10:57
1081:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Falskhetens Hillsongkyrka (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet
Pingst FFS, fysiskt avvisade monstret Torsten när monstret Torsten första gången besökte pingstsekten
söndagen 2016-07-03. Två år senare återbesökte monstret Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar
(2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart sparkade igen ut monstret vid bägge besöken.
Söndagen 2019-10-13 besökte monstret Hillsekten, och Hillsekten igen sparkade ut monstret, och Hillsekten
ringde till Polisen för att bli av med monstret. Hillsektens svenska sektledare, Andreas Nielsen, absolut vägrar att
uppge något faktiskt och Bibliskt skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av monstret Torsten. Pingst FFS ledare
stödjer
Hillsong
Network
of
Churches
globala
bannlysning
mot
monstret
Torsten.:
http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

…

Date: Tue, 11 Feb 2020 09:52
1080:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskt-djävulsk pingstkyrka.
Höglidenkyrkan (https://www.hoglidenkyrkan.se) i Hudiksvall tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund
Pingst-FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten efter föregående vädjan via
pingstpastorsdjäveln Maria Nyström (maria.nystrom@hoglidenkyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Mon, 3 Feb 2020 23:34
1079:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Församlingen Staden på Berget (https://stadenpaberget.se) i Horred avvisade igen monstret Torsten efter föregående
vädjan via en Kai Serholt (kai@stadenpaberget.se) utan förklaring eller kommentar. Denne avvisande kyrkliga svensk
har dock avvisat monstret och kommenterat tidigare: 2010-11-02 (http://www.kyrkor.be/101102.htm) samt 2018-09-18
(http://www.kyrkor.be/180918.htm).
…
Date: Mon, 27 Jan 2020 13:27
1078:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 20 Jan 2020 21:32
1077:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svensk djävulskyrka.
Församlingen New Life i Stockholm (http://www.newlife.nu) tillhörande satans svenska trossamfund Evangeliska
Frikyrkan (https://www.efk.se) avvisade igen ’monstret’ Torsten, efter föregående vädjan, via kyrkans tidigare
församlingsföreståndare och svenska pastorsdjävul, John van Dinther (john@newlife.nu), utan förklaring eller
kommentar. Dessa typiskt kyrkligt ultra-hycklande pastorsdjävlar i Sverige prioriterar att praktisera sin otrohet
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via utomäktenskapligt sexuella relationer, medans samma satans kyrkliga pastorsdjävlar utesluter, avvisar
och förhindrar de oskyldiga Kristna som vill gifta sig, enligt Biblisk standard i trohet.
…
Date: Tue, 14 Jan 2020 14:10
1076:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande satans svenska trossamfund
Equmeniakyrkan, avvisade anonymt monstret Torsten efter föregående vädjan via (info@centrumkyrkankungsor.se) utan
förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 7 Jan 2020 13:43
1075:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 31 Dec 2019 09:52
1074:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Löfstadskyrkan i Tranås (https://lofstadkyrkan.nu) tillhörande satans svenska trossamfund Svenska Alliansmissionen
(https://alliansmissionen.se) och Equmeniakyrkan (https://equmeniakyrkan.se) avvisade monstret Torsten via kyrkans
pastorsdjävel och församlingsföreståndare Per-Gunnar Enocsson (pecka@lofstadkyrkan.se) utan förklaring eller
kommentar.
…
Date: Tue, 24 Dec 2019 12:38
1073:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 17 Dec 2019 10:45
1072:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 10 Dec 2019 13:07
1071:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 2 Dec 2019 22:34
1070:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Församlingen New Life i Göteborg (http://www.newlifegoteborg.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Evangeliska
Frikyrkan (https://efk.se) avvisade monstret Torsten via en anonym kyrkdjävel (infoGbg@newlife.nu) med dessa svenskt
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avvisande ord ”Hej Torsten! Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa dig och ber dig vänligt och respektfullt att stryka oss från
din maillista. Med vänlig hälsning. New Life i Göteborg”.
…
Date: Mon, 25 Nov 2019 22:47
1069:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Huskvarna (http://huskvarna.pingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se),
pingst-aktigt avvisade monstret Torsten via pingstpastorsdjäveln Johan Ericson
(johan.ericson@huskvarna.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 19 Nov 2019 23:49
1068:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 12 Nov 2019 21:53
1067:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 4 Nov 2019 13:38
1066:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 29 Oct 2019 14:20
1065:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Oct 2019 14:51
1064:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.
Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) tillhörande satans svenska Pingströrelsetrossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), pingst-aktigt avvisade monstret Torsten via pingstpastorsdjäveln
Wenny Sallbring (wenny.sallbring@europaporten.com) utan förklaring eller kommentar.
Falskhetens Hillsongkyrka (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet
Pingst FFS, fysiskt avvisade monstret Torsten när monstret Torsten första gången besökte pingstsekten söndagen
2016-07-03. Två år senare återbesökte monstret Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22
samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart sparkade igen ut monstret vid bägge besöken. Söndagen 201910-13 besökte monstret Hillsekten, och Hillsekten igen sparkade ut monstret, och Hillsekten ringde till Polisen för
att bli av med monstret. Hillsektens svenska sektledare, Andreas Nielsen, absolut vägrar att uppge något faktiskt
och Bibliskt skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av monstret Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsong
Network of Churches globala bannlysning mot monstret Torsten.
http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

…

Date: Tue, 15 Oct 2019 14:41
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1063:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet
Pingst FFS, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten en söndag (2016-07-03). HillSekt ringde
då till Polisen och felaktigt anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. Två år senare återbesökte
Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart
sparkade ut Torsten vid bägge besöken. Hillsongs sektledare Andreas Nielsen vägrade att uppge något verkligt
skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsongs globala bannlysning mot
Torsten.
http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

---

The Pentecostal Alliance of Independent Churches’
for intervention by the Swedish Police.

(https://www.pingst.se)

Hillsong Sweden evicted Torsten for the fourth time on 2019-10-13, and again Hillsong Sweden called

First visit and first eviction: 2016-07-03.
Second visit and second eviction: 2018-07-22.
Third visit and third eviction: 2018-07-29.
Fourth visit and fourth eviction: 2019-10-13.
Audio recording of Hillsong Sweden’s eviction on 2019-10-13:

http://www.kyrkor.be/Hillsong-Sweden_eviction_Simon-Anonymous_and_Jan-Gunnar-Eurell_2019-10-13.mp3

TRANSCRIPT:

[Torsten Nenzén walked towards the Hillsong Sweden (https://hillsong.com/sweden/stockholm-city) rented premises at China Teatern (http://www.chinateatern.se) in Stockholm, Sweden, at 10:30 am on Sunday October 13, 2019,
thirty minutes prior to Hillsect’s scheduled public entertainment/business/church activity at 11:00 am. Torsten walked past the tiny crowd of casual greeters at the entrance and stepped into China Teatern premises.
Four meters beyond the doorway into the foyer, Torsten vigilantly stopped; observing the persons who would be likely to approach Torsten. Within 20 seconds, a person who Torsten recognised did approach Torsten,
and conversation began.]
TORSTEN: Hej, hej. Vad heter Ni?
JAN-GUNNAR EURELL: Jan-Gunnar.
JAN-GUNNAR EURELL: Och vad heter du?
TORSTEN: Jag heter Torsten Nenzén.
JAN-GUNNAR EURELL: Torsten.
TORSTEN: Är du med i [Hillsong]?
JAN-GUNNAR EURELL: Jag är med i Hillsong här i Stockholm. Ja.
TORSTEN: Är det ok om jag frågar varför jag inte är välkommen?
JAN-GUNNAR EURELL: Varför du inte är välkommen? Du är väl välkommen. Det är klart du är välkommen. Varför tror du att du inte är välkommen?
TORSTEN: Det är så här, Jan-Gunnar. Jag besökte Hillsong över ett år sedan och jag blev utsparkad vid båda dom två tillfällena.
JAN-GUNNAR EURELL: Insparkad?
TORSTEN:
Jag har varit i kontakt med en ledare som heter Andreas Nielsen. Jag har försökt att få kontakt med honom faktiskt under tre års tid, och han vägrar att svara på varför. Det är så att jag har fått
bekräftelse utrikes att jag är bannlyst ifrån Hillsong Network of Churches globally. Så att jag skulle gärna vilja att … Kan du leda mig den som kan svara varför jag är bannlyst ifrån Hillsong Sweden.
JAN-GUNNAR EURELL: Berätta. Vad tror du själv då? Är det något som du har gjort som du har fått i respons då?
TORSTEN: Nä. Så här är det. Jan-Gunnar. Visst heter Ni Eurell?
JAN-GUNNAR EURELL: Ja.
TORSTEN: Jag är helt oskyldig, och det är därför som jag konfronterar. Och jag ger mig förrän sanningen kommer fram. Och det är därför jag ligger på. Nu har jag inte besökt Hillsong Sweden på över ett år, och
jag har i över ett års tid försökt att få ett svar. Och naturligtvis när man inte har någon legitimitet i en uteslutning eller en banishment så … Det är därför jag är här, för att ta reda på varför. Skulle du kunna leda
mig, Jan-Gunnar, till den som kan svara på varför jag är bannlyst?
JAN-GUNNAR EURELL: Ja. Det kan jag säkert göra, men då får du nästan ta det efter mötet för jag har svårt nu att hitta nån före så.
TORSTEN: Ja. Om man säger så: Vem är säkerhetsansvarig här på mötet idag? Det är lättaste vägen att nå den.
JAN-GUNNAR EURELL: Absolut.
TORSTEN: Jan-Gunnar, du kan få mina kontaktuppgifter.
JAN-GUNNAR EURELL: Men berätta. Vad hände då som gjorde att du blev …
TORSTEN: Förresten, Jan-Gunnar, jag spelar naturligtvis in det här, och det gör jag för att samla bevis på hur det egentligen går till. Så, det här är mina kontaktuppgifter, och då kan du fråga dina ledare i den här
kyrkan varför Torsten Nenzén är bannlyst av Hillsong Sweden. Skulle du, kan be att någon av säkerheten kommer hit och svarar.
JAN-GUNNAR EURELL: Ja ja. Kan du bara … Vi har ju kontakt med jättemånga och det är en så stor kyrka så det är lite som … kan du bara berätta nånting mer alltså vad som händ e då, vad som ligger bakom?
TORSTEN:
Det finns noll substans, och det är därför jag ligger på, eftersom jag vet att jag är oskyldig. Jag vet att det här är påhittat - någonting. Och i och med att Hillsongs ledare inte har något fog för de
avvisande beteende som Hillsong ledare … Det finns alltså en bekräftelse på att den högsta ledaren, vilket då förmodat är Brian Houston, har en anti-Torsten policy och en …
JAN-GUNNAR EURELL: En anti- ?
TORSTEN: En anti-Torsten policy; alltså jag är inte välkommen. Det är bekräftat att jag är bannlyst ifrån alla Hillsong campuses worldwide. Så det vet vi är ett faktum.
JAN-GUNNAR EURELL: Det låter så jätte-jätte konstigt för mig. För jag känner inte alls …
TORSTEN: För mig är det inte konstigt. Jag känner till kyrkligheten mycket väl. Och det jag att du gör också. Därför är jag förvånad att Ni står här mitt i denna sekt. Men skulle inte du bara kunna ta reda på …
[Mr. Jan-Gunnar Eurell took a few steps towards the exit, and there, Mr. Jan-Gunnar Eurell courteously introduced Torsten to one of Hillsong’s anonymous pastors/securitymen/evictors/liars, named Simon-Anonymous.
Simon-Anonymous consistently refused to declare his full name, and Simon-Anonymous refused also to reveal his Hillsong title/role/function/authority.]
JAN-GUNNAR EURELL:

Mannen: Torsten Nenzén.

SIMON-ANONYMOUS: Simon heter jag.
TORSTEN: Simon. Vad heter Ni i efternamn Simon.
SIMON-ANONYMOUS: Ja, jag vet att du spelar in det här. Torsten, du vet att du inte är välkommen hit.
TORSTEN: Vem är du Simon?
SIMON-ANONYMOUS: Ja, om det behöver inte jag berätta.
TORSTEN: Du är Simon-Anonym alltså. Varför är inte jag välkommen här?
SIMON-ANONYMOUS: Torsten du vet det här.
TORSTEN: Nej jag vet inte. Varför är inte jag välkommen?
SIMON-ANONYMOUS: Jo du vet.
TORSTEN: Nej. Varför är inte jag välkommen?
SIMON-ANONYMOUS: Du vet Torsten, så jag ber dig lämna.
[Simon-Anonymous exited the China Teatern doors and positioned outside the premises. Torsten accompanied.]
TORSTEN: Har jag gjort någonting?
SIMON-ANONYMOUS: Ja det vet du.
TORSTEN: Vad har jag gjort?
SIMON-ANONYMOUS: Det vet inte jag.
TORSTEN: Du vet inte det?
SIMON-ANONYMOUS: Men jag vet att det är så att du inte är välkommen.
TORSTEN: OK. Men hur vet du att jag har gjort något?
SIMON-ANONYMOUS:
Ja, det vet jag genom att du har varit här många gånger. Vi har pratats vid flera gånger. Och du vet om att du inte är välkommen in på våra möten. Stämmer det att vi har pratat med dig
om det flera gånger?
TORSTEN: Jag har …
SIMON-ANONYMOUS: Stämmer det att vi har pratat med dig flera gånger?
TORSTEN: Det stämmer att jag besökte över ett år sedan och försökte få svar varför: – Vad är jag anklagad om av Hillsong Sweden? Och Hillsong Sweden har vägrat att svara vad jag är skyldig till. Så därför vill
jag att Hillsong berättar: Vad är det jag har gjort?
SIMON-ANONYMOUS: Just det. Jag tror att du har fått det på mail flera gånger om jag förstår saken rätt.
TORSTEN: Ok. Vad står det i det mailet?
SIMON-ANONYMOUS: Det vet inte jag.
TORSTEN: Du vet inte. Så du vet inte vad jag är skyldig till?
SIMON-ANONYMOUS: Nej.
TORSTEN: Men du vet att jag är skyldig?
SIMON-ANONYMOUS: Ja.
TORSTEN: Ok. Så du vet att jag är skyldig. Till vad?
SIMON-ANONYMOUS: Jag vet inte det som sagt. Och känner att jag behöver inte heller veta det. Men jag vet om att vi har pratat me d dig flera gånger vid många tillfällen att det är så.
TORSTEN: Simon, är inte det lite fegt av dig att inte berätta vad du heter i efternamn så att du kan bli identifierad?
SIMON-ANONYMOUS: Nej, jag tycker inte det.
TORSTEN: Så, Simon-Anonym, det är så du vill bli kallad?
SIMON-ANONYMOUS: Absolut.
TORSTEN: Vem är din överordnad här idag?
SIMON-ANONYMOUS: Jag behöver inte berätta det.
TORSTEN: Vad är din roll här idag?
SIMON-ANONYMOUS: Det behöver jag inte heller berätta.
TORSTEN: Jo det behöver du faktiskt berätta därför att ….
SIMON-ANONYMOUS: Nej, jag har ingen skyldighet till att berätta det.
TORSTEN: Jo din roll är du skyldig till, därför att du måste kunna övertyga mig att du har auktoritet att avvisa mig.
SIMON-ANONYMOUS: Ja, men jag kan ringa in till polisen om det är så.
TORSTEN: Kan du göra det?
SIMON-ANONYMOUS: Ja jag kan det.
TORSTEN: Kan du göra det nu?
SIMON-ANONYMOUS: Ja, det kan jag göra.
TORSTEN: Alright.
SIMON-ANONYMOUS: Det kan vi göra.
[Hillsong’s Simon-Anonymous focused his attention to his mobile phone in preparation to call the Swedish Police.]
SIMON-ANONYMOUS:

Vi kan ställa oss lite åt sidan så här.

[Hillsong’s Simon-Anonymous moved two-to-four steps out onto Näckströmsgatan next to China Teatern, which is on public property (allmän/offentlig plats).]
TORSTEN: Ringde du 11414?
SIMON-ANONYMOUS: Ja.
TORSTEN: Är det inte snabbare med 112?
SIMON-ANONYMOUS: Nej, det är ju inte livshotande fara hoppas jag.
TORSTEN: Det beror på vad jag är anklagad för? För vad är jag anklagad?
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SIMON-ANONYMOUS:
Jag behöver inte berätta det för dig Torsten. Du vet om. Vi har ju vid flera
TORSTEN: Är inte det en moralisk plikt, enligt Bibeln, att berätta vad man är anklagad för?
SIMON-ANONYMOUS: Nej det tror jag absolut inte.
TORSTEN: Du tror inte det? Läser du Bibeln?
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tillfällen. Så jag vet inte varför du envisas om.

[Hillsong’s Simon-Anonymous commenced communication with 11414 – a Police number in case of non-emergency incidents.]
SIMON-ANONYMOUS: Ja hej. Simon heter jag. Vi har en gudstjänst vid Kina Teatern. Jag skulle vilja prata med Polisen. Ja. Vi har en man som inte är välkommen hit och som vill få svar och vid flera tillfällen har
begärt och få svar och vet om att han inte är välkommen och ändå så kommer han. Så jag skulle vilja prata med nån. Mm tack.
[Hillsong’s Simon-Anonymous shifted attention towards Torsten while Simon-Anonymous waited for SOS Alarm to connect with Swedish Police.]
SIMON-ANONYMOUS: Ja, nu står jag i kö här.
TORSTEN: Du står i kö till Polisen. Det är ingen brådska, eller hur?
SIMON-ANONYMOUS: Vad sa du?
TORSTEN: Det är ingen brådska, eller hur? Vi kan stå kvar här och vänta tills du kommer fram.
SIMON-ANONYMOUS: Ja för mig är det ingen brådska, men, det är tråkigt att det ska behövas. Det är väldigt tråkigt.
TORSTEN: Kan inte du, Simon-Anonym, berätta vad det är jag är skyldig till?
SIMON-ANONYMOUS: Nej jag kan inte det.
TORSTEN: Du kan inte det. Vem inom Hillsong Sweden kan berätta det?
SIMON-ANONYMOUS: Ja, nu är det så här att …
[Hillsong’s Simon-Anonymous shifted focus back to the mobile phone SOS Alarm call. Suddenly, Simon-Anonymous quickly walked away approximately 12 meters and spoke with a woman. Torsten remained in same
position. Simon-Anonymous thereafter returned to Torsten.]
SIMON-ANONYMOUS:

Häng kvar lite grann.

[Hillsong’s Simon-Anonymous returned to Torsten on Näckströmsgatan next to China Teatern. Simon-Anonymous began speaking with the Swedish Police on the mobile phone.]
SIMON-ANONYMOUS:
[Otydlig ljudupptagning. Eventuellt:
”Ja, Simon Moritz.”] Vi har gudstjänst vid China Teatern idag. Och, vi har en man som vägrar och vända. Så vi skulle behöva eran hjälp för att föra
honom härifrån. Ja, det är sen många, många tillfällen tillbaka, så där är en känd person. Ja exakt det stämmer. Ja exakt. Ja, jag står med honom här just nu. Han spelar in allting som vi säger. Hillsong Church. Vi
hyr in oss på China Teatern på söndagarna och har gudstjänst här. Ja. Ja exakt. Jag kan stå kvar tills de kommer på plats. Jättebra. Tack så mycket. Tack-hej.
TORSTEN: Vad sa Polisen?
SIMON-ANONYMOUS: Dom är på gång. Dom kommer hit.
TORSTEN: Och då står vi på offentlig plats. Näck-ströms-gatan [Torsten läste gatuskylten på fastighetens fasad]. Och du vill att jag ska flytta mig från Näckströmsgatan?
SIMON-ANONYMOUS: Ja, men det har ju inte en offentlig samling här inne? Och det vet jag också. [en karakteristisk patologisk-Hillsong-lögn, eller en mental förvirring?]
TORSTEN: Jag står på public property just nu på Näckströmsgatan.
SIMON-ANONYMOUS: Ja här får du jättegärna stå om du vill.
TORSTEN: Så varför ringde du till Polisen?
SIMON-ANONYMOUS: Därför att du vet om att du inte är välkommen in. Och, eh, det vet du om.
TORSTEN: Alright. Bra. Då har du ringt Polisen. Tack.
[Torsten immediately began to walk away from the position on Näckströmsgatan, towards Arsenalgatan. On the way past Wahrendorffsgatan, a police vehicle was seen to be parked with two police officers standing
next to the vehicle.]

…

---

Date: Tue, 8 Oct 2019 19:46
1062:a Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 1 Oct 2019 15:54
1061:a Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävlig svensk pingstkyrka.
Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) tillhörande satans svenska Pingströrelsetrossamfund Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade monstret Torsten via en anonym pingstkyrkodjävel
(info@europaporten.com) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 24 Sep 2019 20:09
1060:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska svenska pingstkyrkor.
Höglidenkyrkan i Hudiksvall (https://www.hoglidenkyrkan.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund
Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade monstret Torsten via en pingstkyrkodjävel Ylva Olofsson
(ylva.olofsson@hoglidenkyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
Betelkyrkan på Hönö i (http://www.betelkyrkan.nu) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), avvisade monstret Torsten via en anonym pingstkyrkodjävel (info@betelkyrkan.nu) utan förklaring
eller kommentar.
…
Date: Wed, 18 Sep 2019 18:03
1059:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävlig pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Nybro (http://nybro.pingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se),
avvisade monstret Torsten via dess pingstpastorsdjävel Jonathan Grenmyr
(jonathan@nybro.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.
…
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Date: Thu, 12 Sep 2019 23:40
1058:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 7 Sep 2019 13:51
1057:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 28 Aug 2019 20:46
1056:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk-finsk kyrka.
Finska Metodistkyrkan i Sverige
Församlingsassistent Ulla-Gun Ångman

(http://metodistkyrkan.fi/sverige)

(ulla-gun.angman@metodister.se)
[http://www.kyrkor.be/Spam_report_by_Metodister_2019-08-23.se.JPG]

avvisade monstret Torsten
utan förklaring eller kommentar.

…

Date: Thu, 22 Aug 2019 22:28
1055:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 15 Aug 2019 10:50
1054:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 6 Aug 2019 12:22
1053:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 30 Jul 2019 22:37
1052:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 25 Jul 2019 21:47
1051:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 16 Jul 2019 22:34
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1050:e Vädjan om hjälp.
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Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 10 Jul 2019 16:10
1049:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulskt svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Huskvarna (http://huskvarna.pingst.se), tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund Pingst FFS
(https://www.pingst.se), avvisade Torsten anonymt via (info@huskvarna.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.
Equmeniakyrkan på Björkö (http://equmeniakyrkanbjorko.se) avvisade Torsten via kyrkans ordförande Liselotte Engström
(ordforande@equmeniakyrkanbjorko.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 2 Jul 2019 13:31
1048:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 25 Jun 2019 13:01
1047:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävulskt typisk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Vännäs (https://www.pingstkyrkan-vannas.com) tillhörande satans svenska Pingströrelse-trossamfund
Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten anonymt via (info@pingstkyrkan-vannas.com) utan förklaring eller
kommentar. Pingstpastordjäveln och föreståndaren i Vännäs heter Robert Blomqvist.
…
Date: Wed, 19 Jun 2019 22:44
1046:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 14 Jun 2019 12:57
1045:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 4 Jun 2019 17:51
1044:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 28 May 2019 13:33
1043:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 22 May 2019 21:32
1042:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 13 May 2019 22:57
1041:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av Katolska Kyrkan i Sverige, med följande dialog:
Date:
From:
To:
Subject:

Tue, 7 May 2019 07:10:38 +0000
Sthlmdomkyrkan <sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se>
'Sweden-is-evil@Sweden-is-evil.de' <Sweden-is-evil@Sweden-is-evil.de>
SV: 1040:e Vädjan om hjälp.

Hej,
Tack för ditt långa brev och förtroende! Vi kan tyvärr inte förmedla någon typ av äktenskap e.l. det går emot kyrkorätten om frivillighet i
äktenskapen.
Lycka till!
/Expeditionen
Date:
From:
To:
CC:

Subject:

Tue, 7 May 2019 16:13:41 +0700
Torsten <Okinawa-churches-banish-Torsten@karolinska.de>
Sthlmdomkyrkan <sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se>
biskop@katolskakyrkan.se,
generalvikarie@katolskakyrkan.se,
kansler@katolskakyrkan.se,
miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se,
stjepan.biletic@katolskakyrkan.se,
matthias.grahm@katolskakyrkan.se,
sekretariat@katolskakyrkan.se,
info@katolskakyrkan.se, biskopsassistent@katolskakyrkan.se, kristina.hellner@katolskakyrkan.se, magnus.andersson@katolskakyrkan.se, generalvikarie@katolskakyrkan.se, agnes.eggertz@katolskakyrkan.se, helene.jungkvist@katolskakyrkan.se,
marie.eidem@katolskakyrkan.se, elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se, veronika.papp@katolskakyrkan.se, official.officialatet@katolskakyrkan.se, furio.cesare@katolskakyrkan.se, jorge.de.salas@katolskakyrkan.se, nina.norlin@katolskakyrkan.se,
katarina.miksits@katolskakyrkan.se, ann-ida.fehn@katolskakyrkan.se, john.toumas@katolskakyrkan.se
Fwd: SV: 1040:e Vädjan om hjälp.

Katolska Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.
Hej expeditionens anonyme,
Tack för Ert korta brev!
I mitt 1040:e brev till Katolska Kyrkan i Sverige skrev jag angående min efterlysning av någon kristen kyrka i Sverige som vill välkomna mig
som en Kristen människa. Min exakta fråga, också till Katolska Kyrkan i Sverige, var: ”Existerar en kristen kyrka inom Sverige som vill
välkomna?”
Katolska Kyrkan i Sverige valde att inte vilja uttrycka något välkomnande i avseende till denna exakta fråga angående välkomnande.
Utöver min specifika fråga till Katolska Kyrkan i Sverige om jag är välkommen som Kristen människa till lärjungamässig kristen gemenskap,
deklarerade jag min förfrågan till Katolska Kyrkan i Sverige också angående hjälp i mitt sökande till äktenskaplig gemenskap.
Mina exakta ord till Katolska Kyrkan i Sverige var:
”Jag efterfrågar kyrklig hjälp i mitt sökande efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt
(2) äktenskaplig gemenskap.”
“Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i mitt sökande efter kontakt
med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.”
I mitt sökande efter en kristen kyrka som (a) vill välkomna mig som en Kristen människa, och som (b) vill hjälpa/bistå MITT sökande efter
kristen gemenskap, och som (c) vill hjälpa/bistå MITT sökande efter kontakt/kommunikation ”med en kristen kvinna där en relation eventuellt
skulle kunna leda till äktenskap”, valde Katolska Kyrkan i Sverige att avvisa.
Som svar till mitt 1040:e brev till Katolska Kyrkan i Sverige, avvisade Katolska Kyrkan i Sverige den kristna personen Torsten med
återkommande falsk anklagelse mot oskyldige Torsten, att Torsten skulle ha efterlyst någon form av äktenskapsfördmedling.
Katolska Kyrkans expedition skrev falskt anklagande, och hånfullt:
“Vi kan tyvärr inte förmedla någon typ av äktenskap e.l. det går emot kyrkorätten om frivillighet i äktenskapen. Lycka
till!”
Som bevis mot Katolska Kyrkan i Sveriges Expedition respons till mitt 1040:e brev, hänvisas till dessa föregående brev till Katolska Kyrkan i
Sverige: breven numrerade 672, 565, 365, 313, 231, 204, 192, 185, 145, 131, 126, 68, 30 via (http://www.kyrkor.be).
Katolska Kyrkan i Sverige har via dess anonyme expeditör i svar till brev 1040 endast betonat att Katolska Kyrkan i Sverige i praktiken endera
är förståndshandikappad, eller att Katolska Kyrkans expedition betjänar satan.
Med vänlig hälsning, och ”lycka till” katolska expeditionsdjävel …

…

Torsten Nenzén

Date: Tue, 7 May 2019 11:38
1040:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 1 May 2019 23:36
1039:e Vädjan om hjälp.
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Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Mariakyrkan i Katrineholm (http://mariakyrkan.nu) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan,
avvisade Torsten via dess svenska pastorsdjävel Rimon Murad (rimon@mariakyrkan.nu), utan förklaring eller
kommentar.
…
Date: Tue, 23 Apr 2019 11:49
1038:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 16 Apr 2019 22:03
1037:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 9 Apr 2019 18:47
1036:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se), tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade Torsten
via pingstkyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel Sebastian Tarkiainen (st@pingstosd.se) utan förklaring eller
kommentar.
…
Date: Thu, 4 Apr 2019 12:34
1035:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 27 Mar 2019 23:19
1034:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 18 Mar 2019 22:15
1033:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk pingstkyrka i Sverige.
Pingstkyrkan Nybro (http://nybro.pingst.se) i Nybro, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se), avvisade
Torsten via pingstkyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel Niclas Madestam (niclas@nybro.pingst.se) utan
förklaring eller kommentar.
…
Date: Thu, 14 Mar 2019 09:28
1032:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk pingstkyrka i Sverige.
Pingstkyrkan Filadelfia Öckerö (http://www.filadelfia.se) på Öckerö, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se),
avvisade Torsten via pingstkyrkans ledare Linda Duvanå (linda@filadelfia.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Thu, 7 Mar 2019 18:56
1031:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Feb 2019 16:10
1030:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska pingstkyrkor i Sverige.
Pingstkyrkan

Mälarökyrkan Ekerö (https://www.malarokyrkan.se) på Ekerö, tillhörande satans Pingst FFS
samt tillhörande satans Filadelfiakyrkor i Stockholmsregionen (https://www.filadelfiakyrkan.se) med
dess nätverkande pingstpastorsdjävlar och sanningshatare, avvisade Torsten anonymt via (info@malarokyrkan.se)
utan förklaring eller kommentar.
(https://www.pingst.se)

Pingstkyrkan Filadelfia Öckerö (http://www.filadelfia.se) på Öckerö, tillhörande satans Pingst FFS (https://www.pingst.se),
avvisade Torsten via pingstkyrkans informatör Sofia Utbult (sofia@filadelfia.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 19 Feb 2019 13:37
1029:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 12 Feb 2019 13:38
1028:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävulska pingstkyrkor, samt en typiskt djävulsk kyrka
tillhörande EFK.
Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans Pingstpastor Jakob
Freiman (jakob.freiman@sodertaljepingst.se) med pingstkyrklig ovilja och pingstkyrkans pingstkyrkliga ord ” Hej! Jag vill
inte ha dina mejl! Ta bort mig från din mejllista. /Jakob”.
Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans Pingstpastor Andreas
Noordberg (ungdom@ostersund.pingst.se) med pingstkyrkans pingstkyrkliga avsaknad av förklaring eller kommentar.
Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
(EFK) avvisade Torsten via kyrkoledaren Christer Aadland (christer@lundhagskyrkan.se) utan förklaring eller
kommentar.
…
Date: Wed, 6 Feb 2019 14:05
1027:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
S:t Jakobs Kyrka i Göteborg (http://www.stjakob.se), tillhörande det djävliga trossamfundet Equmeniakyrkan,
avvisade Torsten via kyrkans församlingsföreståndare Maria Fässberg Norrhall (maria@stjakob.se) utan förklaring
eller kommentar.
…
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Date: Tue, 29 Jan 2019 16:40
1026:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 23 Jan 2019 22:28
1025:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Jan 2019 11:52
1024:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 08 Jan 2019 12:28
1023:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk/djävulsk kyrka.
Trosalundskyrkan (Trosa Frikyrkoförsamling)
Equmeniakyrkan, avvisade Torsten anonymt via
…

i

Trosa

(http://www.trosalundskyrkan.se),

(info@trosalundskyrkan.se)

tillhörande djävulska
utan förklaring eller kommentar.

Date: Wed, 2 Jan 2019 21:21
1022:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av åtta djävliga svenska kyrkor. Sju kyrkors befälhavare tillhörande
det djävliga trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige avvisade Torsten. En kyrka tillhörande det djävliga
trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) avvisade Torsten.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Sandviken (https://www.fralsningsarmen.se/sandviken),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (sandviken@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten
är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Karlstad (https://www.fralsningsarmen.se/karlstad),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (karlstad@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten
är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Nässjö (https://www.fralsningsarmen.se/nassjo),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (nassjo@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten
är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Örebro (https://www.fralsningsarmen.se/orebro),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (orebro@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten
är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Södertälje (https://www.fralsningsarmen.se/sodertalje),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (sodertalje@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
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?) utan förklaring eller kommentar.
Samtliga
kyrkor
tillhörande
trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten,
eftersom Torsten är en autentisk kristen.
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Tranås (https://www.fralsningsarmen.se/tranas),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (tranas@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten
är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén i Västerås (https://www.fralsningsarmen.se/vasteras),
avvisade Torsten 2018-12-26 anonymt via (vasteras@fralsningsarmen.se) (eventuellt via arméns kaptendjävul
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se ?) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar, avvisar och förföljer personen Torsten, eftersom Torsten
är en autentisk kristen.
2014-10-13 avvisade Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt den oskyldige
Torsten, genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg (bert.aberg@fralsningsarmen.se),
och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga kyrkoetablissemanget i
Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan att informera om
Frälsningsarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.
Elimkyrkan i Skövde (Skövde Baptistförsamling) i Skövde (http://www.elimkyrkanskovde.se), tillhörande det djävliga
trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), avvisade Torsten anonymt via (kontakt@elimskovde.se) utan förklaring
eller kommentar.
…
Date: Wed, 26 Dec 2018 12:35
1021:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svensk och djävlig pingstkyrka.
Den djävliga Pingstkyrkan i Uppsala (http://uppsalapingst.se) avvisade Torsten via Pingstkyrkans Bibellärare, Robert
Wirehag (robert.wirehag@uppsalapingst.se), med följande pingstkyrkligt avvisande ord ”Hej, är du snäll och tar bort mig från
framtida utskick. Hälsn. /// Robert ”.
Date: Tue, 18 Dec 2018 12:33
1020:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Uppsala (http://uppsalapingst.se) avvisade Torsten via Pingstkyrkans föreståndare och
pingstpastorsdjävel, Dan Salomonsson (dan.salomonsson@uppsalapingst.se), med följande pingstkyrkligt avvisande ord
”Vänligen stryk mig från denna sändlisista. Hälsningar Dan Salomonsson ”.
…
Date: Tue, 11 Dec 2018 11:22
1019:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 4 Dec 2018 17:56
1018:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 27 Nov 2018 17:24
1017:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
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Date: Sat, 24 Nov 2018 13:29
1016:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 15 Nov 2018 14:17
1015:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 7 Nov 2018 00:52
1014:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 29 Oct 2018 23:31
1013:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 26 Oct 2018 13:02
1012:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 16 Oct 2018 14:30
1011:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 11 Oct 2018 22:06
1010:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 2 Oct 2018 20:32
1009:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Skellefteå (http://pingstskelleftea.se) pingstavvisade Torsten via Pingstkyrkans pingstpastor och
pingstföreståndare Roland Pettersson (rolle@pingstskelleftea.se) med följande svenska pingstord ”Hej Torsten. Jag skulle
gärna se att du tar bort mig från sändningslistan eftersom vi i dagsläget uppe i Norrland knappast kan hjälpa dig med dina
behov. Hälsningar Pingstkyrkan Skellefteå genom Roland Pettersson ”.
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…

Date: Mon, 24 Sep 2018 10:42
1008:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av åtta kyrkor tillhörande Frälsningsarmén i Sverige, samt av
Frälsningsarméns Kapten och Förvaltningschef Elisabeth Beckman.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarméns Kapten och Förvaltningschef Elisabeth
Beckman
(https://www.fralsningsarmen.se/mer/media/pressmaterial/personer),
avvisade
Torsten
2018-09-19
via
(elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet
Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en
autentisk kristen.
Trossamfundet

Frälsningsarmén
i
Sverige,
via
Frälsningsarmén
Stockholm
Templet
avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (templet.sthlm@fralsningsarmen.se) utan
förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar,
diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
(https://www.fralsningsarmen.se/templet),

Trossamfundet

Frälsningsarmén

i
Sverige,
via
Frälsningsarmén
Södermalm
Söderkåren
avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (soderkaren@fralsningsarmen.se) utan
förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar,
diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
(https://www.fralsningsarmen.se/soderkaren),

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Nyköping (https://www.fralsningsarmen.se/nykoping),
avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (nykoping@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga
kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen
Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Linköping (https://www.fralsningsarmen.se/linkoping),
avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (linkoping@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga
kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen
Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Umeå (https://www.fralsningsarmen.se/umea), avvisade
Torsten 2018-09-19 anonymt via (umea@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor
tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen Torsten,
eftersom Torsten är en autentisk kristen.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Edsbyn (https://www.fralsningsarmen.se/edsbyn-bollnas),
avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (edsbyn@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller kommentar. Samtliga
kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och avvisar personen
Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
Trossamfundet

Frälsningsarmén
i
Sverige,
via
Frälsningsarmén
Oskarshamn
avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (oskarshamn@fralsningsarmen.se) utan
förklaring eller kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar,
diskriminerar och avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
(https://www.fralsningsarmen.se/oskarshamn),

Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige, via Frälsningsarmén Hönö (https://www.fralsningsarmen.se/har-finns-vi/honomed-ockero-oarna), avvisade Torsten 2018-09-19 anonymt via (hono@fralsningsarmen.se) utan förklaring eller
kommentar. Samtliga kyrkor tillhörande trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige exkluderar, diskriminerar och
avvisar personen Torsten, eftersom Torsten är en autentisk kristen.
2014-10-13 avvisade Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt den oskyldige
Torsten, genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg (bert.aberg@fralsningsarmen.se),
och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga kyrkoetablissemanget i
Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan att informera om
Frälsningsarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.
…
Date: Wed, 19 Sep 2018 12:57
1007:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.
Kyrkan Staden på Berget i Horred (https://stadenpaberget.se) kommenterade via en Kai Serholt (kai@stadenpaberget.se),
med följande ord: ”Hej Torsten Nenzen, För flera år sedan svarade jag dig utifrån det lilla ljus jag har, jag kan inte hjälpa dig med medlemskap
eftersom detta handlar om mer än medlemskap i en församling det handlar om nära relation då församlingen är Kristi kropp på jorden och man
behöver bo nära varandra för att detta ska fungera. Vidare kan jag inte eftersom jag inte känner dig så väl hjälpa till med äktenskapliga relationer
den som kan detta allra bäst är Jesus när du lever och talar med Honom. Han älskar med en evig kärlek och Guds ord talar om att om vi förblir i
honom kan vi göra våra önskningar tydliga inför Honom och vi genom trohet få det vi önskar. Om jag får i all ödmjukhet säga något mer och det här
får du pröva det hjälper inte att kritisera andra pastorer och ledare det skadar dig själv mer än dem. Utan låt Honom som dömer rättvist sköta det.
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Med Hälsning i Kristus, Kai Serholt, Ledare Staden på Berget, Horred ”. Torsten

besvarade kyrkans kommentar med dessa
ord: ”Hej Kai Serholt, Ni skrev: " det hjälper inte att kritisera andra pastorer och ledare det skadar dig själv mer än dem". Jag skriver: Det
hjälper inte Sveriges kyrkliga pastorer att ljuga, utesluta och förfölja en oskyldig Kristen, och vägra att omvända sig ifrån dessa
ondskor. Det skadar inte endast alla dessa ondskans pastorer, och det skadar inte endast Sverige, men det skadar hela världen.
Med vänlig hälsning, Torsten Nenzen”.

…

Date: Wed, 12 Sep 2018 00:04
1006:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Höglidenkyrkan Pingst i Hudiksvall
utan förklaring eller kommentar.
…

(http://www.hoglidenkyrkan.se)

avvisade Torsten via en

(ylva.olofsson@hoglidenkyrkan.se)

Date: Tue, 4 Sep 2018 23:49
1005:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 28 Aug 2018 23:18
1004:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 21 Aug 2018 13:19
1003:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Equmeniakyrkan Kaxholmen i Huskvarna (https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se) avvisade Torsten via kyrkans
ungdomsledare (ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Mon, 13 Aug 2018 20:39
1002:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén

i

(hallsberg@fralsningsarmen.se)

Hallsberg
(https://www.fralsningsarmen.se/hallsberg)
utan kommentar eller förklaring.

avvisade

…
Date: Tue, 07 Aug 2018 12:30
1001:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 31 Jul 2018 01:04
1000:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
36

Torsten

anonymt

via

37

Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävlig svensk kyrka.
Pingstkyrkan i Luleå (http://lulea.pingst.se) tillhörande det av satan styrda trossamfundet Pingst FFS avvisade Torsten
via Pingstkyrkans föreståndare och Pingstpastor, David Sundström (exp@lulea.pingst.se), med kyrkligt svensk attityd
och med följande svenska ord ”Hej! Var vänlig respektera att vi inte vill ha några fler mail från dig. Mvh, David Sundström,
Pingstkyrkan Luleå”.
Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet
Pingst FFS, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten en söndag (2016-07-03). HillSekt ringde
då till Polisen och felaktigt anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. Två år senare återbesökte
Torsten Hillsekten i Stockholm vid två söndagar (2018-07-22 samt 2018-07-29), och Hillsekten omedelbart
sparkade ut Torsten vid bägge besöken. Hillsongs sektledare Andreas Nielsen vägrade att uppge något verkligt
skäl till Hillsong Swedens utsparkanden av Torsten. Pingst FFS ledare stödjer Hillsongs globala bannlysning mot
Torsten.
http://www.kyrkor.be/Hillsong-Stockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm

Date: Wed, 25 Jul 2018 21:36
999:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 20 Jul 2018 11:26
998:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 10 Jul 2018 13:46
997:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 3 Jul 2018 23:55
996:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Jun 2018 23:15
995:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sun, 24 Jun 2018 23:48
994:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 13 Jun 2018 15:00
993:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 5 Jun 2018 12:29
992:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande
Equmeniakyrkan svarade avvisande via en av kyrkans svenska
(per@betlehemskyrkan.se), utan kommentar eller förklaring.
…

det djävulska trossamfundet
pastorsdjävlar, Per Sturegård

Date: Tue, 29 May 2018 10:56
991:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska djävulskyrkor.
Allianskyrkan Jönköping (https://www.allianskyrkan.se) avvisade Torsten via en typiskt svensk pastorsdjävul, Fredrik
Rydell (fredrik@allianskyrkan.se), med de svenskt avvisande orden ”Hej Torsten! Jag kan inte hjälpa dig med dina ärenden,
och önskar bli borttagen från maillistan. /Fredrik”. Denne svenska pastorsdjävul ljuger naturligtvis, då
pastorsdjävulens avvisning saknar samband med kapacitet men har samband med ovilja.
Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet
Equmeniakyrkan svarade avvisande via kyrkans studentpastor Nina Holgersson (nina@betlehemskyrkan.se) med
kyrkligt svensk attityd och med följande svenska ord ”Jag vill inte ha några mer mail.....vänligen respektera det.....”.
…
Date: Wed, 23 May 2018 13:02
990:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulska svenska kyrkor.
Djävulska Betlehemskyrkan i Stockholm (http://www.betlehemskyrkan.com) tillhörande satans svenska trossamfund EFS
avvisade Torsten anonymt via kyrkans styrelse (styrelsen@betlehemskyrkan.com) utan kommentar eller förklaring.
Djävulska Betlehemskyrkan i Stockholm har tidigare avvisat Torsten via kyrkans prästdjävel Mark Carlson, och
EFS-kyrkdjäveln Mark Carlsson hänvisade då (http://www.kyrkor.be/130122.htm) Torsten till ett bolag som bedriver
affärsverksamhet genom kontaktförmedling inriktad specifikt också till lesbiska och homosexuella.
Satans Kyrkan, även känd som Svenska Kyrkan, som tidigare även tekniskt har uteslutit Torsten
(http://www.kyrkor.be/080829.htm,
http://www.kyrkor.be/080627.htm),
avvisade
nu
igen
Torsten
anonymt
(newyork@svenskakyrkan.se) via Satans Kyrkans prästdjävlar i New York (https://www.svenskakyrkan.se/newyork), utan
kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 15 May 2018 15:11
989:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 8 May 2018 13:03
988:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Betlehemskyrkan i Göteborg (https://www.betlehemskyrkan.se) tillhörande det djävulsk-svenska trossamfundet
Equmeniakyrkan avvisade Torsten via kyrkans pastor och vice församlingsföreståndare Göran Zettergren
(goran@betlehemskyrkan.se), utan kommentar eller förklaring.
Frälsningsarmén i Sverige via Kungsholmskåren i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/Kungsholmen) avvisade
Torsten anonymt (kungsholmen@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.
…
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Date: Wed, 2 May 2018 14:53
987:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén i Sverige, via
…

tidigare tillhörande Kungsholmskåren i Stockholm
avvisade anonymt utan kommentar eller förklaring.

(stockholm6@fralsningsarmen.se)

(https://www.fralsningsarmen.se/Kungsholmen),

Date: Tue, 24 Apr 2018 14:43
986:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en mottagare i en svensk kyrka.
Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
avvisade anonymt via (boa@lundhagskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 17 Apr 2018 00:08
985:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 10 Apr 2018 13:12
984:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp ..
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 03 Apr 2018 09:07
983:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 27 Mar 2018 15:54
982:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 20 Mar 2018 14:01
981:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 14 Mar 2018 00:00
980:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.
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Pingstkyrkan i Karlskoga (http://www.karlskoga.pingst.se) tillhörande satans svenska Pingströrelse, avvisade
Torsten anonymt via (info@karlskoga.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 07 Mar 2018 04:16
979:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 05 Mar 2018 22:24
978:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 20 Feb 2018 00:53
977:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 15 Feb 2018 10:26
976:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp besvarades av en typisk pingstkyrkoledare; med exakt följande
pingstkyrkodialog.
Date:
From:

Fri, 9 Feb 2018 07:09:17 +0100
Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

Hej Torsten! Har du tid att prata lite med mig? /Ola
Date:
To:

Fri, 9 Feb 2018 13:29:09 +0700
Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>, info@pingstkyrkan-vannas.com

Har du tid att besvara frågan?
Date:
From:

Fri, 9 Feb 2018 07:57:01 +0100
Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

Jag ska försöka ta mig tid ... men det var ett långt brev så vad exakt är frågan du vill ha svar på?
Date:
From:

…

Fri, 9 Feb 2018 14:06:22 +0100
Ola Söderlund <ola.soderlund@gmail.com>

Jo, jag förstår ... MIN fråga kan låta dum då du i 975 brev skrivit dina två punkter med all tydlighet, men ändå... Vänligen,
Ola

Date: Wed, 7 Feb 2018 01:42
975:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 01 Feb 2018 19:33
974:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 24 Jan 2018 07:07
973:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulsk svensk pingstkyrka.
Pingstförsamlingen i Luleå (http://lulea.pingst.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst FFS, avvisade
Torsten via pingstkyrkans pastor och föreståndare David Sundström (pastor@lulea.pingst.se) utan förklaring, men
med kommentaren ”Vill du vara vänlig att ta bort mig från din sändlista. Med vänlig hälsning, David Sundström, Pingst Luleå ”.
…
Date: Tue, 16 Jan 2018 06:33
972:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 09 Jan 2018 16:43
971:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 04 Jan 2018 07:36
970:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Dec 2017 23:59
969:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 20 Dec 2017 04:03
968:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 12 Dec 2017 08:20
967:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 09 Dec 2017 07:41
966:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svensk kyrkor.
Pingstkyrkan i Varberg (http://www.varbergpingst.com), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade
Torsten via Pingstkyrkans pastor Gustaf Nyström (gustaf@varbergpingst.com) utan förklaring eller kommentar.
Den ”Kristna Föreningen Filippi” i Lund (http://www.filippi.nu), tillhörande det djävliga trossamfundet Evangelisk
Luthersk Mission (ELM) och bidragande till Svenska Satanskyrkan (https://www.svenskakyrkan.se), avvisade Torsten
anonymt via (styrelsen@filippi.nu) utan förklaring eller kommentar.
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Date: Wed, 29 Nov 2017 03:55
965:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 22 Nov 2017 23:21
964:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfunds ungdomsverksamhet.
Svenska Alliansmissionens (SAM) Ungdom (http://sau.nu) avvisade Torsten via Andreas
(andreas@ungtro.com) utan förklaring eller kommentar.
…

Joakimson

Date: Tue, 14 Nov 2017 15:57
963:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett trossamfund samt av en svensk kyrka.
Det djävliga trossamfundet EFS distrikt i Stockholm, EFS Mittsverige
anonymt via (info@efsmittsverige.org) utan förklaring eller kommentar.

(http://www.efsmittsverige.org),

avvisade Torsten

Vintrosa Baptistförsamling (http://www.betelvintrosa.se), tillhörande det djävliga trossamfundet EFK, avvisade Torsten
anonymt via (betel.vintrosa@telia.com) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Fri, 10 Nov 2017 19:38
962:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.
Mälarökyrkan i Ekerö (http://www.malarokyrkan.se) tillhörande satans Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och djävulens
trossamfund Pingst FFS, avvisade Torsten via pingstkyrkans pastorsdjävel Samuel Klintefelt
(samuel.klintefelt@malarokyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
Elimkyrkan i Eskilstuna (http://elimkyrkan.com) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade
Torsten anonymt via (info@elimkyrkan.com) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Sat, 04 Nov 2017 23:39
961:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 27 Oct 2017 16:05
960:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Satanskyrkan (Svenska kyrkan) i Sydney, Australien, (https://www.svenskakyrkan.se/sydney) avvisade Torsten anonymt
via (sydney@svenskakyrkan.se), utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 18 Oct 2017 13:36
959:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 16 Oct 2017 14:01
958:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 09 Oct 2017 20:14
957:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 25 Sep 2017 23:32
956:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.
Katolska Kyrkan i Sverige och Stockholms Katolska Stift (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade Torsten via
(sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Wed, 20 Sep 2017 22:52
955:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.
Det svenskdjävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via
samfundets utbildningskonsulent, Jacob Carlzon (jacob.carlzon@sau.nu), utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Thu, 14 Sep 2017 19:06
954:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Det svenskdjävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via
samfundets församlingskonsulent, Ulf Häggqvist (ulf.haggqvist@alliansmissionen.se), utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 05 Sep 2017 22:34
953:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén i Visby (https://www.fralsningsarmen.se/visby), tillhörande det hycklande svenska trossamfundet
Frälsningsarmén, avvisade Torsten anonymt via (visby@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Mon, 28 Aug 2017 15:38
952:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Fri, 25 Aug 2017 22:21
951:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Aug 2017 11:34
950:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 10 Aug 2017 10:48
949:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 02 Aug 2017 11:32
948:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 28 Jul 2017 12:51
947:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande det djävulska trossamfundet
Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via kyrkans diakon AnnaMaria Rose (diakon@centrumkyrkankungsor.se) utan
kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 18 Jul 2017 21:56
946:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Centrumkyrkan i Kungsör (http://www.centrumkyrkankungsor.se), tillhörande det djävulska trossamfundet
Equmeniakyrkan, avvisade Torsten anonymt via (info@centrumkyrkankungsor.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Sat, 15 Jul 2017 10:16
945:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Pingstförsamlingen i Luleå (http://lulea.pingst.se), tillhörande det sataniska trossamfundet Pingst, avvisade Torsten
anonymt via (exp@lulea.pingst.se) utan förklaring, men med de kyrkliga orden ”Var vänlig och ta bort oss från din sändlista.
Pingst Luleå”.
…
Date: Tue, 04 Jul 2017 12:28
944:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
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Svenska
Kyrkan
i
Melbourne (https://www.svenskakyrkan.se/melbourne)
tillhörande
det
sataniskt homosexpropagerande trossamfundet Svenska Kyrkan avvisade Torsten via kyrkans kyrkoherde
Gunnar Olofsgård (gunnar.olofsgard@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 28 Jun 2017 23:54
943:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 24 Jun 2017 01:43
942:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 13 Jun 2017 11:53
941:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 9 Jun 2017 23:32
940:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Svenska Kyrkan i Melbourne (https://www.svenskakyrkan.se/melbourne) tillhörande det sataniskt homosexpropagerande
trossamfundet
Svenska
Kyrkan
avvisade
Torsten
via
kyrkans
diakon
Katarina
Olofsgård
(katarina.olofsgard@svenskakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Mon, 5 Jun 2017 23:43
939:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 23 May 2017 14:59
938:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
EFS-kyrkan i Östersund (https://www.efsostersund.se), som identifierar sig med satans svenska homsexkyrka (Svenska
Kyrkan), avvisade Torsten anonymt via (info@efsostersund.se) utan förklaring eller kommentar. Uppenbarligen är
trossamfundet EFS prioritet att identifiera med satans Svenska Kyrkans homosexpropaganda, och att därmed
missionera för ett mer utbrett praktiserande av homosexualitet.
…
Date: Sat, 20 May 2017 16:07
937:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.
Satans svenska homosexkyrka, den så kallade Svenska Kyrkan (https://www.svenskakyrkan.se) vars trossamfund
officiellt har exkommunicerat och bannat Torsten tidigare, anonymt avvisade Torsten igen via (info@svenskakyrkan.se)
utan förklaring eller kommentar.
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Den djävulska pingstkyrkan Smyrna i Göteborg
förklaring eller kommentar.
…

(http://smyrna.se)

anonymt avvisade Torsten via

(info@smyrna.se)

utan

Date: Sun, 14 May 2017 23:45
936:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 6 May 2017 23:59
935:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sun, 30 Apr 2017 00:24
934:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk parakyrklig organisation med tillhörande kyrka.
Betelförsamlingen i Runemo
förklaring eller kommentar.

(http://www.betelrunemo.se)

via Trosgnistan

En person från allmänheten kommenterade till kyrkor.be:
…

(curt@trosgnistan.se)

avvisade Torsten utan

http://www.kyrkor.be/en-kommentar-till-kyrkor.be-170425.htm

Date: Sun, 23 Apr 2017 23
933:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävulska/svenska kyrkor.
Leksands Pingstförsamling (http://leksandpingst.se) tillhörande den djävliga pingströrelsen i Sverige, avvisade Torsten
anonymt via (exp@leksand.pingst.se) utan förklaring eller kommentar.
Immanuelskyrkan i Stockholm (https://www.immanuel.se/korean) tillhörande det djävulska trossamfundet
Equmeniakyrkan, avvisade Torsten via pastorn Choong-Il Cho (cho@immanuelskyrkan.se) utan förklaring eller
kommentar.
…
Date: Fri, 14 Apr 2017 23:50
932:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 4 Apr 2017 22:51
931:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 29 Mar 2017 01:06
930:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk och djävlig pingstkyrka.
Lorensbergskyrkan i Kalmer (http://lorensbergskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade
Torsten anonymt via (info@lorensbergskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring. Den typiskt falska pingstkyrkan
deklarerar på kyrkans hemsida ”Vi vill vara en öppen kyrka som välkomnar alla människor - genom hela livet”; en vilja
som uppenbarligen inte manifesteras i verkligheten.
…
Date: Thu, 23 Mar 2017 23:59
929:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig kyrka.
Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumlapingst.se) tillhörande djävulska trossamfundet Pingst avvisade anonymt via
(pk@kumla.pingst.se) med de avvisande orden ”Hej Torsten ! Vänligen ta bort oss från din sändlista. Mvh Pingstkyrkan
Kumla info@kumla.pingst.se”.
…
Date: Tue, 14 Mar 2017 10:34
928:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två typiskt djävliga svenska kyrkor.
Norrtullkyrkan i Söderhamn (http://norrtullkyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade via en
pingskyrkodjävel (per@soderhamnpingst.se), utan kommentar eller förklaring.
Frälsningsarmén i Finspång (https://www.fralsningsarmen.se/finspang) avvisade anonymt via
utan kommentar eller förklaring.
…

(finspang@fralsningsarmen.se),

Date: Wed, 8 Mar 2017 01:43
927:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Västerportkyrkan i Kalmar (http://www.vasterportkyrkan.se), tillhörande de djävulskt svenska trossamfunden
Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan, avvisande via (hannasara@vasterportkyrkan.se, boppe@vasterportkyrkan.se,
ordforande@vasterportkyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.
Johanneskyrkan i Linköping (http://johanneskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Evangeliska
Frikyrkan, avvisande via (info@johanneskyrkan.se, linalie@johanneskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Mon, 27 Feb 2017 01:13
926:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Vädjan om hjälp avvisades av svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Visby (http://www.visbypingst.se) avvisade via (pingstkyrkan@visbypingst.se).
Jakobsbergskyrkan i Järfälla (http://jakobsbergskyrkan.nu) tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via
(jakobsbergskyrkan@jakobsbergskyrkan.nu).
Rotebrokyrkan i Sollentuna (http://equmeniakyrkan.se/rotebro) tillhörande trossamfundet Equmeniakyrkan avvisade via
(info@rotebrokyrkan.se).
Elimkyrkan Sundsvall (http://www.elimkyrkansundsvall.se) avvisade via (kyrkan@elimkyrkansundsvall.se).
Östanåskyrkan i Köping (http://ostanaskyrkan.se) avvisade via (info@ostanaskyrkan.se).
…
Date: Tue, 21 Feb 2017 13:28
925:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Date: Tue, 14 Feb 2017 12:56
924:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 7 Feb 2017 22:54
923:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 1 Feb 2017 00:01
922:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans medarbetare, Jonathan
Lund (jonathan@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Sat, 28 Jan 2017 18:54
921:a Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 18 Jan 2017 00:35
920:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén Kår393 på Södermalm i Stockholm (https://www.fralsningsarmen.se/kar-393) avvisade Torsten anonymt
via (kar393@fralsningsarmen.se), utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 10 Jan 2017 22:24
919:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans
ungdomsledare, Nicole El Murr (nicole.el-murr@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.
Eskilstuna

Frälsningsarmén
(https://www.fralsningsarmen.se/eskilstuna)
utan kommentar eller förklaring.

(eskilstuna@fralsningsarmen.se),

…

avvisade

Torsten

anonymt

Date: Tue, 3 Jan 2017 11:33
918:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Botkyrka Pingstförsamling (http://www.botkyrkapingst.se) avvisade Torsten via pingstkyrkans
pingstpastor, Johan Brännberg (johan.brannberg@botkyrkapingst.se), utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Sun, 1 Jan 2017 16:12
917:e Vädjan om hjälp.
48

familj-

och
via

assisterande

49

Sveriges sataniskt avvisande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 21 Dec 2016 13:46
916:e Vädjan om hjälp.
Sveriges pingstkyrkodjävliga pingstpastorer avvisar som satan.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre pingstkyrkodjävliga pingstkyrkor i Sverige.
Pingstkyrkan Örnsköldsvik (http://www.pingst-ovik.se) avvisade via kyrkans pingstkyrkodjävliga pingstpastor, Stefan
Beimark (stefan.beimark@pingst-ovik.se), utan kommentar eller förklaring.
Botkyrka Pingstförsamling
eller förklaring.
Pingstkyrkan Nybro
…

(http://www.botkyrkapingst.se)

(http://nybro.pingst.se)

avvisade anonymt via

avvisade anonymt via

(info@botkyrkapingst.se)

(info@nybro.pingst.se)

utan kommentar

utan kommentar eller förklaring.

Date: Tue, 13 Dec 2016 19:12
915:e Vädjan om hjälp.

Sveriges pastorer - utan vett och etikett.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
I en flygplats, onsdagen 2016-12-07, korsades vägarna igen mellan Torsten och en typisk svensk pingstpastor
- Johannes Amritzer. Johannes Amritzer har tidigare varit en undervisande pingstledare inom Karismasekten i
Stockholm. Pingströrelsens Karismasekt är den kyrkan som ursprungligen uteslöt Torsten 2002 utan förklaring
– en utslutning som trossamfundet Pingst ffs senare skuldbelagde Torsten för genom Pingst ffs falska anklagelse
mot Torsten att Torsten ”kan uppfattas som en besvärlig person”. Idag är denne tidigare undervisande ledare
inom Karismasekten, Johannes Amritzer (http://johannesamritzer.com), en så kallad ”pastor” i en kyrka i Stockholm
vid namn SOS Church Stockholm (http://missionsos.org/church-info). Eftersom jag kände igen pingströrelsens Johannes
Amritzer i flygplatsen 2016-12-07, och han kände igen mig, gick jag from till mannen och hälsade. Johannes
Amritzer frågade snart Torsten om Torsten var medlem i någon kyrka, och jag svarade att jag inte är medlem i
någon kyrka eftersom jag är avvisad ifrån de allra flesta kyrkorna. Med en kaxig stil frågade Johannes Amritzer
då, trotsigt, ”Menar du verkligen att du inte är välkommen av alla pastorer inom till exempel Hillsong? Du låter
arrogant.” Jag svarade då lite akademiskt och lågmält att jag faktiskt har skrivit om detta, med bevis om den
totala uteslutningen ifrån bland annat just den pingstsekten, Hillsong. Jag tog fram min plånbok, tog fram mitt
personliga visitkort med mina kontaktuppgifter, och skrev på baksidan av mitt visitkort länkadressen till denna
bevisliga information (http://www.kyrkor.be/Inhumane_Swedish_Pastors.pdf). När jag överlämnade mitt visitkort till Johannes
Amritzer, som stod bredvid, tog han emot visitkortet och omedelbart kastade det demonstrativt i soptunnan på
hans motsatta sida. Jag frågade då ”Varför gjorde du så?”. Jag öppnade soptunnan, fiskade fram ur soptunnan
mitt personliga visitkort med handskriven länk på baksidan, och kommenterade till Johannes Amritzer ”Det var
oartigt.” Jag lämnade honom.
Det är inte första gången som kyrkliga pastorer föraktfullt demonstrerar sitt ogillande på detta sätt. I en helt
annan kyrka och sammanhang hade jag tidigare överlämnat ett personligt ifyllt välkomstkort med mina
kontaktuppgifter direkt till kyrkans pastor, som sedan nonchalant droppade ner välkomstkortet i soptunnan demonstrativt.
Denne typiske pingstpastor, Johannes Amritzer, beskyller Torsten för arrogans i det att Torsten korrekt påstår
att Torsten faktiskt är utesluten ifrån samtliga HillSect’s kyrkor över hela världen.
Det arroganta, däremot, är pingströrelsens och övriga kyrkliga pastorers förakt för fakta, förakt för evidens och
förakt för sanning, och pastorers vägran att omvända sig.
…
Date: Wed, 7 Dec 2016 12:47
914:e Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 29 Nov 2016 01:05
913:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 23 Nov 2016 01:29
912:e Vädjan om hjälp.
satans Svenska Kyrkan olämplig att klassificeras som kristen kyrka
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt djävulspingstkyrka.
Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade Torsten via pingstkyrkans pingstpastor och
vice föreståndare Sören Eskilsson (soren.eskilsson@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Wed, 16 Nov 2016 21:27
911:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk djävlig kyrka.
Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) avvisade via kyrkans svenskdjävliga pastor och
föreståndare, Bertil Edin (bertil@centrumkyrkan.se), med de svenska orden ”Det skulle vara snällt av dig om du tog
bort mig från maillistan. Vänliga hälsningar! Bertil Edin”.
…
Date: Mon, 14 Nov 2016 01:16
910:e Vädjan om hjälp.
Sveriges pingstpastorsdjävlar i de svenska pingstkyrkorna
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två pingstpastorsdjävlar och en pingstledare i Filadelfiakyrkan i
Stockholm.
Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans pingstpastor Eric
Andersson (eric.andersson@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.
Filadelfiakyrkan Rörstrand och Finska Filadelfia i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans
pastor Timo Hakkarainen (timo.hakkarainen@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.
Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via pingstkyrkans sociala ledare Sofia
Fållsten (sofia.fallsten@filadelfia.nu) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 1 Nov 2016 10:25
909:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Lundhagskyrkan i Örebro (http://lundhagskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
avvisade anonymt via (info@lundhagskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Fri, 28 Oct 2016 09:44
908:e Vädjan om hjälp.

satans svenska Pingstkyrkopastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre av satans svenska pingstkyrkodjävlar.
Den djävulska Filadelfiakyrkan i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) avvisade via satan’s pastor och föreståndare,
Niklas Piensoho (niklas.piensoho@filadelfia.nu), utan kommentar eller förklaring.
Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumlapingst.se) svarade anonymt (pk@kumla.pingst.se) med en pingstkyrko-avvisning
”Vänligen ta bort oss från din maillista. Mvh Pingstförsamlingen Kumla”.
Pingstkyrkan i Askersund
förklaring.

(http://pingstaskersund.se)

avvisade anonymt via

Date: Thu, 20 Oct 2016 21:35
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(info@pingstaskersund.se)

utan kommentar eller

907:e Vädjan om hjälp.
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Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskt trossamfund.
Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via dess utlandsarbetare Eva-Marie Cider (evamarie.cider@alliansmissionen.se) med förklaringen ”Jag jobbar bara tillfälligt här på SAM och ber dig därför att stryka
mig från din adress lista.”
…
Date: Tue, 11 Oct 2016 23:40
906:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 5 Oct 2016 23:10
905:e Vädjan om hjälp.
Pastorerna i Sveriges kyrkor betjänar satan genom avvisandet av Torsten.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskdjävligt trossamfund.
Det djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade Torsten via samfundets
missionsföreståndare Kjell Larsson (kjell.larsson@alliansmissionen.se) med de avvisande svenska orden ”Vänligen stryk
mig från e-postlistan Mvh Kjell Larsson”.
…
Date: Wed, 28 Sep 2016 23:24
904:e Vädjan om hjälp.

satans kyrkopastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Date: Tue, 20 Sep 2016 22:13
903:e Vädjan om hjälp.
djävulens kyrkliga svenskpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Vasakåren i Stockholm (http://www.fralsningsarmen.se/vasakaren) tillhörande djävulen samt det svenska trossamfundet
Frälsningsarmén (http://www.fralsningsarmen.se) avvisade anonymt (vasakaren@fralsningsarmen.se) utan förklaring
eller kommentar.
…
Date: Tue, 13 Sep 2016 02:46
902:a Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
Måndagen Sept. 12, 2016, deklarerade Polisen i Sverige en avsikt att kalla Torsten till förhör för hets mot
folkgrupp. I samband med att Torsten offentligt läste Bibelverser om utövande av homosexualitet, ingrep svensk
polis och hindrade Torsten från att offentligt fortsätta läsa verser från Bibeln. Talet med titeln "Det bibliska
perspektivet på människors homosexualitet" är helt Bibelbaserat. Polisen som avbröt Torstens balanserade
röstläge i det Bibliska talet, hävdade att Sverige likställer offentliga läsningar från Bibeln med offentliga läsningar
från Adolf Hitlers "Mein Kampf". För den svenska polisen (och eventuellt även för den svenska allmänna
åklagaren), är den judisk-kristna Bibeln (som är Guds heliga ord) lika hatisk som Adolf Hitlers ord. I Sverige är
Gud och Adolf Hitler lika hatiska. En ljudupptagningen av Torstens skrivna tal och polisens avbrytande av talet
finns.
Talet i skrift: http://www.nenzen.net/Biblical_perspective_on_homosexuality.pdf
Talet inspelat: http://www.nenzen.net/Swedish_Police_interference_of_religious_freedom_160912.mp3
Sveriges Polis sade bland annat:
•
•
•
•
•

”Vet du vem Hitler var? Du vet att han har skrivit en bok; Mein Kampf. Men om nån skulle stå och läsa den där, så spelar
det ingen roll om det står i en bok. Det är fortfarande hets mot folkgrupp. Det spelar ingen roll att det står i Bibeln.”
”När du pratar om homosexualitet som något nedlåtande eller fel, då har vi ett problem.”
”Du är misstänkt på brott som du är skyldig att inte göra.”
”Jag har sett att det är hets mot folkgrupp bara det här.”
”Det som kommer att hända är att en anmälan upprättas och du kommer att kallas till förhör.”
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Date: Tue, 6 Sep 2016 13:54
901:a Vädjan om hjälp.

satans svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Centrumkyrkan i Mariannelund (http://centrumkyrkanmariannelund.se), delvis tillhörande den sataniska svenska
Pingströrelsen (http://www.pingst.se), avvisade via föreståndaren Christina Hahl (benjamin@centrumkyrkanmariannelund.se)
utan förklaring eller kommentar.
Vårstakyrkan i Grödinge (http://www.varstakyrkan.se), tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmeniakyrkan
(http://equmeniakyrkan.se), avvisade anonymt via (varstakyrkan@spray.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Wed, 31 Aug 2016 01:08
900:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 24 Aug 2016 13:55
899:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 17 Aug 2016 19:27
898:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades dels av ett svenskt trossamfund och dels av en svensk kyrka.
Det svenska trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via trossamfundets
administrativa chef Tomas Flood (tomas.flood@alliansmissionen.se) utan kommentar.
Rissnekyrkan i Sundbyberg (http://www.rissnekyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan,
avvisade via kyrkans föreståndare och pastor Magnus Kronberg (magnus@rissnekyrkan.se) utan kommentar.
…
Date: Mon, 8 Aug 2016 19:46
897:e Vädjan om hjälp.

Sveriges kyrkdjävulska trossamfund
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt trossamfund.
Trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se) avvisade via Svenska Alliansmissionens
missionssekreterare Gerd Pettersson (gerd.pettersson@alliansmissionen.se), utan kommentar.
…
Date: Fri, 5 Aug 2016 23:41
896:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 27 Jul 2016 23:46
895:e Vädjan om hjälp.

Sveriges avvisande pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Östermalmskyrkan i Kristianstad (http://ostermalmskyrkan.nu) avvisade via kyrkans pastor Marcus Froding
(marcus.froding@ostermalmskyrkan.nu) utan ytterligare kommentar.
Församlingen/föreningen Filippi i Lund
…

(http://www.filippi.nu)

avvisade anonymt via

(info@filippi.nu)

utan kommentar.

Date: Wed, 20 Jul 2016 01:05
894:e Vädjan om hjälp.

Satans HillSekt i Stockholm
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
Den falska Hillsongkyrkan (kyrkan som alltid ljuger) i Stockholm, tillhörande det onda svenska trossamfundet
Pingst ffs, fysiskt avvisade Torsten när Torsten besökte pingstsekten på en söndag. HillSekt ringde till Polisen
och anmälde Torsten för trakasseri och störande av ordningen. HillSekt absolut vägrar att uppge något verkligt
skäl
för
HillSektens
globala
bannlysning
mot
Torsten:
http://www.kyrkor.be/HillsongStockholm_Andreas-Nielsen_Sweden.htm
…
Date: Tue, 12 Jul 2016 23:39
893:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pingstpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 6 Jul 2016 14:25
892:a Vädjan om hjälp.

Sveriges lögnaktiga pingströrelse
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Det svenska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se) är intimt associerad med sektledaren Brian Houston genom
svenska pingströrelsens sekt Hillsong. Trossamfundet Pingst koppling till den profittörstiga kyrkliga
underhållningsindustrin, HillSect, går via pingstkyrkans sektledare Andreas Nielsen (tidigare sektledare inom
Karismasekten ’Stockholm Karisma Center’).
Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot personen Torsten, och, samtliga
Hillsong pastorer över hela världen absolut vägrar att omvända sig från Hillsongs världsomspännande lögner,
förtal och förföljelse mot den absolut oskyldige personen Torsten. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med
att sprida lögn och förtal mot Torsten inom deras eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar Torsten
även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.
En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som
redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra
ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift Världen
Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong Stockholm
(http://hillsong.com/stockholm), där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian
Houston.
Den svenska ”kristna” redaktionen av lögnhalsar, manipulatörer och sektledare är intimt förknippade med
HillSect’s ärkemanipulatör Brian Houston: http://www.kyrkor.be/VarldenIdag-intimt-associerad-med-Hillsect-Brian-Houston.pdf
Efter det att flera kyrkliga pastorer hade bekräftat att Hillsong var en källa till lögn, förtal och förföljelse mot den
oskyldige personen Torsten, bekräftade Hillsong till sist 2016 att Hillsong Global Network hade verkställt en
global bannlysning mot personen Torsten.
Identiskt med Stockholms lögnaktiga Karismasekt (Stockholm Karisma Center) och den svenska pingströrelsen
Pingst ffs, som båda absolut vägrade att förklara den svenska Pingströrelsens uteslutning mot den oskyldige
personen Torsten, så vägrade även Hillsong Global Network och dess ärkedjävel Brian Houston att besvara
specifika frågor kring Hillsong’s lögner, förtal och förföljelse mot personen Torsten: http://www.kyrkor.be/HillsongBrisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm

Förståndiga, ansvarstagande och gudfruktiga kristna människor däremot varnar för pingströrelsens extremt
falska ledare inom pingstsekten Hillsong kyrkliga underhållningsindustri: http://hillsongchurchwatch.com
…
Date: Thu, 30 Jun 2016 11:06
891:a Vädjan om hjälp.

Sveriges svenska kyrkoislam
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
http://www.gatestoneinstitute.org/8322/sweden-church-imam

…

Date: Wed, 22 Jun 2016 01:45
890:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.
Europaporten Malmö Pingstförsamling (http://www.europaporten.com) avvisade via pingstkyrkans pastor Mikael
Järlestrand (mikael.jarlestrand@europaporten.com) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Tue, 14 Jun 2016 10:54
889:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Den djävulska Filadelfiakyrkan Rörstrand (http://www.filadelfia.nu) i Stockholm bekräftade alla tidigare uteslutningar
och avvisningar från Filadelfiakyrkan Rörstrand, via svenska pingstpastorsdjäveln Sören Eskilsson
(soren.eskilsson@filadelfia.nu) som också är vice ordförande i djävulskapet. Pingstpastorsdjäveln undvek att förklara
eller kommentera avvisningen.
…
Date: Wed, 8 Jun 2016 12:41
888:e Vädjan om hjälp.

djävulspastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svenskdjävlig kyrka.
Den exkluderande och fientliga Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) avvisade via en av
kyrkans anställda svenska kyrkoledare, Angelica Möller (angelica.moller@centrumkyrkan.se), med avvisande svenska ord
”Hej, Tack för dina mail men skulle uppskatta om vi togs bort från den här maillistan. Tack på förhand! Mvh, Centrumkyrkan ”.
…
Date: Mon, 6 Jun 2016 13:57
887:e Vädjan om hjälp.

djävulens pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Skogakyrkan i Kungsängen (http://www.skogakyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
avvisade via kyrkans pastor Stojan Gajicki (stojan@skogakyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Tue, 24 May 2016 21:03
886:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulska präster och satans pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 19 May 2016 09:31
885:e Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkliga präster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 14 May 2016 09:17
884:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sataniska pastorer och präster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
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…
Date: Mon, 9 May 2016 00:16
883:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sun, 1 May 2016 19:37
882:a Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 21 Apr 2016 20:58
881:a Vädjan om hjälp.
djävulens svenska pingstpastorer älskar lögn och hatar rättfärdighet
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Sveriges djävulska pingstpastorer och satans präster älskar lögn, och hatar Guds rättfärdighet. Den föregående
vädjan om hjälp avvisades, just därför, av fyra kyrkliga ledare samt en ledare för den svenska pingströrelsen.
Trossamfundet

Pingst

(http://www.pingst.se)
avvisade via dess styrelseledamot Bengt Adauktusson
(ledamot i Pingst ffs styrelse och i styrelsen för Trossamfundet Pingst http://www.pingst.se/ompingst/organisation/styrelsen/) utan kommentar eller förklaring.
(bengt.adauktusson@telia.com)

Bottnaryd Pingstkyrka
förklaring.
Tibro Pingstkyrka

(http://bottnarydpingst.se)

(http://tibropingst.se)

avvisade anonymt via

avvisade anonymt via

(info@bottnarydpingst.se)

(info@tibropingst.se)

utan kommentar eller

utan förklaring eller kommentar.

Immanuelskyrkan i Stockholm (http://www.immanuel.se) tillhörande det svenska trossamfundet Equmeniakyrkan
avvisade via kyrkans pastor Claes-Göran Ydrefors (cg.ydrefors@immanuelskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
Betelkyrkan Vaggeryd (http://www.betelvaggeryd.se) tillhörande det svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
avvisade via kyrkans pastor Jakob Fhager Bjärkhed (pastorn@betelvaggeryd.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Thu, 14 Apr 2016 12:06
880:e Vädjan om hjälp.

Satans svenska pingstpastorsdjävlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan ”United Stockholm” (http://unitedsthlm.nu) tillhörande svenskdjävliga Pingströrelsen avvisade
fegsvenskt och anonymt via (info@unitedsthlm.nu) utan kommentar eller förklaring. Därutöver valde pingstkyrkan
United Stockholm att demonstrera sin sataniska inklination, genom att avsiktligt söka att skada mig. Svenska
pingstkyrkan United Stockholm anmälde som spam min vädjan till pingstkyrkan United Stockholm, till mina
avtalade mailservers, istället för att autoavregistrera via en bifogad avregistreringslänk. Djävulskap är ett av
svenska pingströrelsens kännetecken. United Stockholm är kopplad till United Öresundskyrkan Global Network
(http://united.nu) vars kreatör heter Magnus Persson (mp@united.nu). Det är rimligt att gissa att de anonyma
pingstkyrkodjävlarna inom pingstkyrkan United Stockholm som sökte att skada mig via deras spamanmälan, är
pingstkyrkans ledare Daniel Stenmark och Linda Stenmark.
På svenska pingströrelsens United Stockholm hemsida (http://unitedsthlm.nu), (https://www.facebook.com/UnitedSthlm),
beskriver pingstkyrkan sig själva som ”en attraktiv och inkluderande kyrka”. Naturligtvis är pingströrelsens
självbeskrivande klichéer inget mer än hyckleri och falsk varudeklaration.
United Stockholm, och United Global Network med Magnus Persson (http://united.nu) som är en av kyrkoledarna i
Eurolead (http://www.eurolead.net), har en koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin HillSect.
Satans Hillsong har offentligt förklarat en världsomfattande uteslutning mot mig, och, samtliga Hillsong pastorer
över hela världen absolut vägrar att omvända sig från deras Hillsongs världsomspännande lögner, förtal och
förföljelse mot mig. Satans Hillsong nöjer sig nämligen inte med att sprida lögn och förtal mot mig inom deras
eget kyrkonätverk, men Hillsong ljuger och förtalar mig även till de andra kyrkosamfunden över hela världen.
En av de fyra svenska ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Sven Almkvist, är anställd som
redaktionell portvakt mot avslöjande sanning i den svenskkyrkliga tidskriften Världen Idag. Den andra av de fyra
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ursprungsdjävlarna från Karismasekten i Stockholm, Andreas Nielsen, agerar krönikör i samma tidskrift
Världen Idag. Andreas Nielsen är också känd som en manipulerande pratkvarn och sektledare för Hillsong
Stockholm, där han underställer sig direktiven från Hillsects ärkedjävel i Australien - Brian Houston.
Hillsong Network bekräftade nyligen Hillsongs globala bannlysning mot Torsten: http://www.kyrkor.be/HillsongBrisbane_Artie-Shepherd_Australia.htm
Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15
850:e Vädjan om hjälp.
”United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade Torsten via
dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av kyrkoledarna i Eurolead
(http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt
stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten,
med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm).
Också andra människor varnar för ytliga och falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus
Persson var en av de ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga
kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i Karismasekten vid tidpunkten
för dess uteslutning mot Torsten.”

Hjo Pingstförsamling (http://hjo.pingst.se) tillhörande trossamfundet Pingst avvisade anonymt den föregående vädjan
via (info@hjo.pingst.se), utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Fri, 8 Apr 2016 02:00
879:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Bergslagskyrkan Nora (http://bergslagskyrkan.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet EFK avvisade via
kyrkans ordförande Anders Lindström (ordf@bergslagskyrkan.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Thu, 31 Mar 2016 15:21
878:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén i Östersund (http://www.fralsningsarmen.se/ostersund) avvisade anonymt via
utan förklaring eller kommentar.
…

(ostersund@fralsningsarmen.se)

Date: Fri, 25 Mar 2016 14:40
877:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 19 Mar 2016 12:35
876:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges och satans kyrkopastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga kyrkor i Sverige.
Ockelbo Missionsförsamling i Ockelbo (http://equmeniakyrkan.se/ockelbo) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet
Equmeniakyrkan, avvisande anonymt via (ockelbo.missionskyrka@telia.com) utan förklaring eller kommentar.
Citykyrkan Stockholm (http://cks.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst, avvisade anonymt via
(info@cks.se) utan förklaring eller kommentar.
…
Date: Thu, 10 Mar 2016 00:47
875:e Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Hycklande Pentecostal European Fellowship (http://pef.eu) leds nu av den karakteristiskt onda Pingströrelseledaren
Pelle Hörnmark, som avvisade Torsten. Svenska kyrkdjävlarna sprider sin kyrkliga ondska.
…
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Date: Wed, 2 Mar 2016 11:04
874:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 26 Feb 2016 00:07
873:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Ådalskyrkan i Mörrum (http://adalskyrkan.se), tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, avvisade
anonymt via (info@adalskyrkan.se) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Thu, 18 Feb 2016 23:32
872:a Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 11 Feb 2016 23:11
871:a Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkopastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstpastorsdjävel.
Pingstkyrkan i Alingsås (http://pingstkyrkan.com) avvisade via kyrkans föreståndare och pingstpastor Peter Lewin
(peter@pingstkyrkan.com) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Wed, 3 Feb 2016 12:18
870:e Vädjan om hjälp.

Sveriges ogudaktiga pastorsdjävlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svenskdjävlig pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Alingsås (http://pingstkyrkan.com) avvisade anonymt via (info@pingstkyrkan.com) utan kommentar eller
förklaring.
…
Date: Tue, 26 Jan 2016 23:37
869:e Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 21 Jan 2016 22:01
868:e Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Södertälje (http://www.sodertaljepingst.se) avvisade via kyrkans barn- och familjeansvarige Zara
Hallström (zara.hallstrom@sodertaljepingst.se) utan kommentar eller förklaring.
Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande svinsvenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan avvisade via
kyrkans skribent Anette Johansson (anette.johansson@saron.se) utan kommentar eller förklaring.
…
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Date: Wed, 13 Jan 2016 23:52
867:e Vädjan om hjälp.
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Till Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Kalix (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kalix) avvisade via pingstkyrkans föreståndare Daniel Fahlstedt
(daniel@pingst.be) och Samuel Jonsson (samuel@pingst.be) utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Fri, 8 Jan 2016 01:15
866:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk katolsk kyrka och av en svensk pingstkyrka.
Stockholms Katolska Stift
Pingstkyrkan i Södertälje
eller förklaring.
…

avvisade via Katolska kyrkans biskopsvikarie Miroslaw Dudek
utan kommentar eller förklaring.

(http://www.katolskakyrkan.se)

(miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se)

(http://www.sodertaljepingst.se)

avvisade anonymt via

(info@sodertaljepingst.se)

utan kommentar

Date: Wed, 30 Dec 2015 01:28
865:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig armé.
Frälsningsarmén i Skelleftehamn (http://www.fralsningsarmen.se/Skelleftehamn) avvisade Torsten anonymt via
(skelleftehamn@fralsningsarmen.se) utan kommentar eller förklaring. På Frälsningsarmén Skelleftehamn hemsida
deklarerar församlingen att de är "en församling öppen för alla" samt att ”Vårt uppdrag är att … utan åtskillnad
möta mänskliga behov i hans namn.” I så fall inkluderar inte Frälsningsarméns ”alla” personen Torsten, och
Frälsningsarméns uppdrag ignoreras i ignorerandet och diskriminerandet av Torsten.
…
Date: Thu, 24 Dec 2015 01:53
864:e Vädjan om hjälp.
Till Sveriges onda pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Kalix (http://www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.kalix) avvisade anonymt via
eller förklaring.
…

(info@pingst.be)

utan kommentar

Date: Sat, 19 Dec 2015 23:35
863:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.
Husbykyrkan i Kista (http://www.husbykyrkan.com) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
avvisade via kyrkans svenska ungdomspastor Anton Thilander (anton.thilander@husbykyrkan.com), utan kommentar
eller förklaring.
Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) tillhörande den svenskdjävulska pingströrelsen avvisade via
pingstkyrkans medpastor Berit Stenstrand (berit@stenstrand.com), utan kommentar eller förklaring.
…
Date: Wed, 9 Dec 2015 13:33
862:a Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 5 Dec 2015 13:13
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861:a Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en pingstdjävlig svensk kyrka.
Pingstkyrkan i Östersund (http://www.pingstosd.se) avvisade via en halv-anonym svensk pingstdjävel (eventuellt en
pingis-administrativ Tore Jansson) (info@ostersund.pingst.se) med följande passionerade ord ”Ber härmed att du tar
bort oss från din maillista! /Tore”.
…
Date: Fri, 27 Nov 2015 17:50
860:e Vädjan om hjälp.

Sveriges kyrkliga djävulspastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 20 Nov 2015 22:09
859:e Vädjan om hjälp.
Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 14 Nov 2015 14:06
858:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra svenska kyrkor.
Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan,
avvisade via en ledare (erik.holke@saron.se) utan kommentar.
Filadelfiakyrkan Öckerö (http://www.filadelfia.se) tillhörande det svenskdjävliga trossamfundet Pingströrelsen,
avvisade anonymt via (exp@filadelfia.se) utan förklaring.
Kyrkan ’Nådens Mission’
förklaring.

(http://www.ggwo.se)

avvisade onådigt via dess pastor Mikael Toll

En svensk vikingakyrka som söker vikingarevolution ’The House’
svenskt, och anonymt, via (thehousesweden@gmail.com).
…

(mikael.toll@ggwo.se),

(http://thehousesweden.com/about)

utan

avvisade sedvanligt

Date: Thu, 5 Nov 2015 11:47
857:e Vädjan om hjälp.

satans svenska pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska kyrkor.
Husbykyrkan i Stockholm
Frälsningsamén

i

(http://www.husbykyrkan.com)

avvisade anonymt via

(info@husbykyrkan.com)

Örnsköldsvik
(http://www.fralsningsarmen.se/ornskoldsvik)
utan kommentar.

avvisade

(ornskoldsvik@fralsningsarmen.se)

…

Date: Wed, 28 Oct 2015 00:24
856:e Vädjan om hjälp.

Sveriges svenska pastorsdjävlar

Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 20 Oct 2015 23:52
855:e Vädjan om hjälp.
Sveriges och satans homosexaccepterande pastorer.
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utan kommentar.
anonymt

via
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.
En svensk kyrko-diakon Malin Molin (malin.molin@equmeniailerum.se, malin.molin@lerum.missionskyrkan.se) i någon av kyrkorna
i Göteborgstrakterna avvisade via e-post adress från Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se), utan
förklaring.
…
Date: Wed, 14 Oct 2015 11:24
854:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 9 Oct 2015 23:56
853:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenska kyrka.
Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det djävligt svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan
avvisade Torsten via en av kyrkans anställda; Carina Cederborg (carina.cederborg@saron.se). Saronkyrkan antog
tidigare församlingsmedlemmar som lever i homosexuella partnerskap, trots att Bibeln är kristallklar att
utövande av homosexualitet är synd. Satans typiskt svenska pastorsdjävlar älskar politiskt korrekta synder, men
hatar Guds definition av synd, utesluter oskyldiga kristna och hindrar kristna äktenskap.
…
Date: Wed, 30 Sep 2015 16:11
852:a Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 25 Sep 2015 00:03
851:a Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 15 Sep 2015 20:15
850:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter, och inbjöds/kommenterades av en
omvändande svensk pastor.
United Öresundskyrkan Global Network (http://united.nu) församlingsplanterare (http://nyakyrkor.se) i Malmö avvisade
Torsten via dess kreatör Magnus Persson (mp@united.nu), utan att förklara varför. Magnus Persson är en av
kyrkoledarna i Eurolead (http://www.eurolead.net) som också har en tydlig koppling till den profittörstiga kyrkliga
underhållningsindustrin Hill Sect (korrekt stavat Hill Song: https://hillsong.com/family). I samtliga HillSect-kyrkor där
Torsten har besökt har dess pastorer uteslutet Torsten, med lögner, förtal eller med simpel vägran att ange
orsak till uteslutning (http://www.kyrkor.be/Tokyo-Lifehouse-Church-Japan.htm). Också andra människor varnar för ytliga och
falska HillSects kyrkliga underhållningsindustri: (http://hillsongchurchwatch.com). Magnus Persson var en av de
ursprungliga ledarna i Karismasekten (Stockholm Karisma Center); den svenska kyrkan som initierade samtliga
kyrkors uteslutning av Torsten i Sverige och globalt, men Magnus Persson var inte direkt involverad i
Karismasekten vid tidpunkten för dess uteslutning mot Torsten.
Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Equmeniakyrkan,
anonymt avvisade Torsten via (info@equmeniailerum.se) utan att ange någon förklaring.
En pastor i Göteborgsområdet svarade trevlig och inbjudande, men samtidigt också med indikationer om att
pastorn inte har tillräckligt förstått allvaret; att varje kyrkligt anställd som har mottagit min vädjan om hjälp
men som har valt att avvisa eller att ignorera vädjan, faktiskt syndar mot Gud. Dessa avvisande/ignorerande
svenska pastorers agerande vittnar om att satan styr pastorerna i Sverige i verkligheten angående deras
avvisanden, emedan samma svenska pastorer i bästa fall kan tala om Gud på söndagar. Detta första undantag
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till pastor i Sverige bad nu om förlåtelse att han tidigare hade ignorerat Torsten. Denna pastor framförde
önskan om att inte exponeras, vilket jag respekterar i detta fall.
…
Date: Tue, 8 Sep 2015 12:07
849:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 4 Sep 2015 23:26
848:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svenska kyrkor.
Filadelfiaförsamlingen i Sorsele
eller förklaring.

(http://pingst.sorsele.org)

avvisade anonymt via

(info.pingst@sorsele.org)

Sannerudskyrkan i Kil (http://sannerudskyrkan.se) avvisade anonymt via
kommentar eller förklaring.
Frälsningsarmén

utan kommentar

(ungdomsledare@sannerudskyrkan.se)

Hisingskåren i Göteborg (http://www.fralsningsarmen.se/hisingskaren)
utan kommentar eller förklaring.

avvisade

anonymt

utan
via

(hisingskaren@fralsningsarmen.se)

…

Date: Tue, 25 Aug 2015 13:27
847:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
EFS-Kyrkan i Skellefteå (http://www.efskyrkan.nu) avvisade Torsten via kyrkans präst Lars-Martin Lund
martin.lund@efskyrkan.nu) utan att förklara något skäl.
…

(lars-

Date: Wed, 19 Aug 2015 13:31
846:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av sju svenskdjävliga representanter för kyrkor i Sverige.
Pingst.se tillhörande det djävulska trossamfundet Pingst
Ramstrand (Ulrika.Ramstrand@pingst.se), utan förklaring.

(http://www.pingst.se)

avvisade via dess utgivare Ulrika

Norrmalmskyrkan

(bögkyrkan)
i
Stockholm
(http://www.norrmalmskyrkan.se)
avvisade
anonym
via
utan förklaring. Kanske är det viktigare för denna satans kyrka att viga homosexuella par
än att välkomna kristna.
(info@norrmalmskyrkan.se)

Pingstkyrkan Vilhelmina (http://vilhelmina.pingst.se) avvisade anonymt via (info@vilhelmina.pingst.se) utan förklaring, men
det kan gissas att den avvisande personen är dess pingstpastor och föreståndare Rolf Söderberg.
Fiskebäckskyrkan i Göteborg (http://www.fiskebackskyrkan.se) avvisade via dess ungdomsledare Tim Jansson
(tim@fiskebackskyrkan.se), utan förklaring.
Equmeniakyrkan Ljurhalla
förklaring.

(https://ljurhalla.se)

avvisade via dess ordförande Gun Vårhall

(gun.varhall@tele2.se),

Hovslätts Missionskyrka i Jönköping (http://hovslattsmissionskyrka.se) avvisade via dess
församlingsföreståndare David Hjelmqvist (david.hjelmqvist@hovslattsmissionskyrka.se), utan förklaring.

pastor

utan
och

Lerums Missionskyrka (http://www.missionskyrkanilerum.se) tillhörande Equmeniakyrkan avvisade via dess ordförande
Peter Cedergårdh (peter.cedergardh@equmeniailerum.se), utan förklaring.
…
Date: Tue, 11 Aug 2015 14:18
845:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 7 Aug 2015 12:31
844:e Vädjan om hjälp.

Till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
ELM Roseniuskyrkan i Stockholm (http://roseniuskyrkan.se) avvisade Torsten utan förklaring via kyrkans svenska
predikant Daniel Ringdahl (daniel.ringdahl@roseniuskyrkan.se).
…
Date: Fri, 31 Jul 2015 13:22
843:e Vädjan om hjälp.
Till Sveriges/satans homosexaccepterande präster.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 25 Jul 2015 23:51
842:a Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 20 Jul 2015 23:53
841:a Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 8 Jul 2015 14:26
840:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 4 Jul 2015 23:58
839:e Vädjan om hjälp.

Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett svenskt kyrkligt samfund.
Den
svenska
Katolska
Kyrkans
(http://www.katolskakyrkan.se)
receptionist
(elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se) avvisade utan kommentar.
…
Date: Wed, 24 Jun 2015 11:43
838:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga kyrkopastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 17 Jun 2015 23:58
837:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Sveriges hjärtlösa kyrkopastorer
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 10 Jun 2015 00:21
836:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 05 Jun 2015 23:48
835:e Vädjan om hjälp.

Djävulska pastorer i Sveriges kyrkor.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 30 May 2015 00:12
834:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkopräster.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 25 May 2015 01:25
833:e Vädjan om hjälp.

Sveriges antikristliga kyrkopräster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 13 May 2015 00:22
832:a Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Roseniuskyrkan i Stockholm (http://roseniuskyrkan.se) tillhörande trossamfundet Evangelisk Luthersk Mission
(http://www.elmbv.se) reagerade via dess svenska predikant Martin Helgesson (martin.helgesson@roseniuskyrkan.se) med ett
svenskt avvisande utan kommentar.
…
Date: Thu, 07 May 2015 01:41
831:a Vädjan om hjälp.

Sveriges ondskefulla pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 30 Apr 2015 13:31
830:e Vädjan om hjälp.

svenska pastorsdjävlarna
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 22 Apr 2015 19:56
829:e Vädjan om hjälp.

Svenska pingstpastorsdjävlar.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
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Pingstkyrkan i Östersund (http://ostersund.pingst.se), via en svensk pingstpastor och pingstföreståndare, Niclas
Forsberg (pastor@ostersund.pingst.se), pingstpastorsdjävligt avvisade med orden ”Hej Jag önskar att du tar bort
Pingstkyrkan i Östersund från din mmaillista. Önskar dig lycka till Mvh Niclas Forsberg ”. Naturligtvis kan jag inte önska
Sveriges pingstkyrkodjävulskap ”lycka till” med dess fortsatta djävulskap, men jag hoppas självklart att de
svenska pingstpastorsdjävlarna småningom omvänder sig från deras ondska och omänsklighet.
…
Date: Sat, 18 Apr 2015 23:52
828:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.
Pingstkyrkan Örnsköldsvik (http://www.pingst-ovik.se), via en svensk pingstpastor Nenna Åström (Nenna.Astrom@pingstovik.se), pingstpastorsdjävligt avvisade med orden ”Vill inte ha fler mail”.
Frälsningsarmén i Vilhelmina (http://www.fralsningsarmen.se/vilhelmina/) avvisade anonymt via (vilhelmina@fralsningsarmen.se)
med dess frälsningsmilitanta svenska ord ”radera adressen tack.”
…
Date: Wed, 08 Apr 2015 13:30
827:e Vädjan om hjälp.

Sveriges omoraliska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 03 Apr 2015 22:16
826:e Vädjan om hjälp.

Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 27 Mar 2015 09:32
825:e Vädjan om hjälp.

Djävulska präster i svenska kyrkor.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 20 Mar 2015 00:13
824:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 12 Mar 2015 13:45
823:e Vädjan om hjälp.
satans kyrkligt anställda
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt svensk kyrkoanställd.
Fiskebäckskyrkan i Västra Frölunda (http://www.fiskebackskyrkan.se) tillhörande trossamfundet Svenska
Alliansmissionen svarade via en av kyrkans anställda, Svante Wahlqvist (svante@fiskebackskyrkan.se), med avvisande
svenska kommentarer. Den typiskt svenska kyrkorepresentanten skrev bland annat: ” Du är ju ett kapitel för sig.
Jag gör som alla andra du anklagar - jag stänger mina öron. Jag vill inte ha någon kontakt med dig framöver. […] Har du verkligen
så lite självinsikt att du inte kan problematisera ditt eget beteende? ”

…

Date: Thu, 05 Mar 2015 00:18
822:a Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkopastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
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EFS-kyrkan i Skellefteå
…

65

(http://www.efskyrkan.nu)

avvisade anonymt

(info@efskyrkan.nu),

utan ytterligare kommentar.

Date: Tue, 24 Feb 2015 21:22
821:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 17 Feb 2015 23:47
820:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt pingstkyrka.
Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) avvisade via pingstkyrkans medpastor Berit Stenstrand
(berit@stenstrand.com), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 10 Feb 2015 01:20
819:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 04 Feb 2015 15:42
818:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 27 Jan 2015 21:57
817:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 20 Jan 2015 12:27
816:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskkyrklig representant.
Härnösands Domkyrkoförsamling inom Svenska Kyrkan (http://www.harnosandsdomkyrka.se) avvisade via en
fängelsepastor Christopher Gammeddehewa (gammeddehewa@telia.com), utan ytterligare förklaring.
…
Date: Tue, 13 Jan 2015 22:27
815:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges svenskvidriga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk obarmhärtig kyrka.
EFS i Karlstad (http://efskarlstad.se) avvisade via kyrkans ordförande Ingrid Schmidt
svenska ord “Jag vill inte stå med på din mejllista. Ingrid Schmidt”.
…
Date: Sat, 10 Jan 2015 00:26
814:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Kumla (http://www.kumla.pingst.se) avvisade Torsten som spam via pingstpastorn Göran Holm
(ghefc@comhem.se) utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 30 Dec 2014 15:02
813:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 25 Dec 2014 02:35
812:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två representanter för svenska Katolska Kyrkan.
Svenska katolska biskopens assistent, Agnes Eggertz (Agnes.Eggertz@katolskakyrkan.se), avvisade med
svenska ord ”Hej, önskar ej få flera mail. Mvh Agnes Eggertz. Biskopens och generalvikariens assistent, Katolska
Biskopsämbetet, Box 4114, S- 102 62 Stockholm, E-post: agnes.eggertz@katolskakyrkan.se, biskopsassistent@katolskakyrkan.se, Tel: +46-8462 66 03, Mobil: 070-259 37 77.”

Svenska katolska biskopsämbetets generalvikarie och biskopsämbetets moderator, Pascal René Lung
(generalvikarie@katolskakyrkan.se), avvisade med svenska ord ”tacksam om ni inte skickar flera brev ”.
…
Date: Wed, 17 Dec 2014 12:46
811:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Betaniaförsamlingen Odensbacken (http://odensbacken.pingst.se) nära Örebro, tillhörande det djävliga trossamfundet
’Pingst’, avvisade Torsten via församlingens biträdande pingstpastor Bo Lundin (bo.lundin@odensbacken.pingst.se) samt
via pingstkyrkans expedition (info@odensbacken.pingst.se). Svenska pingstpastorsdjäveln Bo Lundin svarade ”Vänligen
stryk mig ur ditt mejl-register! Bo Lundin. Missionär & Biträdande Pastor / Missionary & Assistant Pastor, Betaniaförsamlingen
Odensbacken / Bethany Church Odensbacken, +46 70 5260517”.

adressen ur ditt mejl-register!”
…

Pingstkyrkans expedition skrev ”Vänligen stryk den här

Date: Fri, 12 Dec 2014 12:48
810:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga präster.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett kristet trossamfund i Sverige.
Katolska Biskopsämbetets Kansli (http://www.katolskakyrkan.se) avvisade anonymt via
ytterligare kommentar eller uppgift om skäl.
…

(sekretariat@katolskakyrkan.se)

utan

Date: Thu, 04 Dec 2014 13:47
809:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkor.
Pingstkyrkan Hovslätt

i Jönköping svarade via kyrkans ungdomspastor Martin Hallebo
med svenskpastoralt oförstånd och ett avvisande ”Torsten. Jag vet inte varför jag står

(http://www.hovslattpingst.se)

(martin.hallebo@hovslattpingst.se)

med på listan, men önskar att du strök mig från den. Jag hoppas du får den hjälp du behöver, men jag tror inte att mass-mail
är rätt sätt. Med vänlig hälsning Martin”.

Tjugofyrakyrkan i Stockholm (http://www.tjugofyrakyrkan.se) avvisade via en av kyrkans svenska pastorsdjävlar,
Nicklas Mörling (nicklas@tjugofyrakyrkan.se), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Wed, 26 Nov 2014 15:34
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808:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävliga pingstpastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svenska pingstkyrkor.
Svenska pingstkyrkodjävliga pingstkyrkan Stockholm Life Church
(info@stockholmlife.se), utan att uppge en förklaring.
Pingstkyrkan

Filadelfiakyrkan
i
Storuman
utan ytterligare kommentar.

(http://stockholmlife.se)

(http://www.storuman.pingst.se)

(filadelfia@storuman.pingst.se),

Pingstkyrkan Sionförsamlingen Linköping
ytterligare kommentar.
…

(http://pingstlinkoping.se)

avvisade anonymt via

avvisade

avvisade anonymt via

anonymt

(info@pingstlinkoping.se),

via
utan

Date: Mon, 17 Nov 2014 14:54
807:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Tjugofyrakyrkan i Stockholm (http://www.tjugofyrakyrkan.se) avvisade via en av kyrkans svenska pastorer, Lydia
Mörling (lydia@tjugofyrakyrkan.se), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Thu, 13 Nov 2014 11:11
806:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
…
Date: Tue, 04 Nov 2014 01:38
805:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges omänskliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
En föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan Connect Church i Göteborg (http://www.connectchurch.se) avvisade via en typiskt omänsklig svensk
pingstkyrkopastor, Camilla Olsson (camilla.olsson@gilead.se), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 28 Oct 2014 00:16
804:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av tre djävliga svensk kyrkor.
Djävulska Filadelfiakyrkan i Stockholm (http://www.filadelfia.nu) svarade via pingstkyrkans administratör Ann-Britt
Fridolfsson (AnnBritt.Fridolfsson@filadelfia.nu) med avvisande svenska ord ”Tacksam om min mailadress tas bort från denna
lista. mvh Ann-Britt Fridolfsson, Administratör, +468457 09 10, www.filadelfia.nu”.
Pingstkyrkan Hovslätt (http://www.hovslattpingst.se) avvisade via en anonym pingstkyrkodjävel
med orden ”Vi vill att du tar bort oss från maillistan, tack!”.

(kyrkan@hovslattpingst.se)

Kyrkan Lighthouse Christian Fellowship (http://lighthousestockholm.com) i Stockholm avvisade via kyrkdjävliga
församlingsledaren Elin Solberg (elin.solberg@elimkyrkan.org) utan att uppge något skäl.
…
Date: Tue, 21 Oct 2014 16:44
803:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Överhörnäs (http://www.pingstoverhornas.se) avvisade genom pingstkyrkans ordförande, svensken Sture
Söderholm (stures@telia.com), utan ytterligare kommentar.
…
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Date: Wed, 15 Oct 2014 00:13
802:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges ogudaktika pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrkdjävlig representant.
Kyrkan Lighthouse Christian Fellowship (http://lighthousestockholm.com) i Stockholm avvisade via kyrkdjävliga
församlingsledaren Anders Solberg (anders.solberg@elimkyrkan.org) utan att uppge något skäl.
…
Date: Mon, 13 Oct 2014 14:44
801:a Vädjan om hjälp.

Djävulens svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.
Trossamfundet Frälsningsarmén i Sverige (http://www.fralsningsarmen.se) officiellt avvisade en oskyldig kristen man
från deras tossamfund genom dess Informationsansvarig för Frälsningsarmén i Sverige, Bert Åberg
(bert.aberg@fralsningsarmen.se), och anonymt via samfundets generella adress (info@fralsningsarmen.se). Det svenskdjävliga
kyrkoetablissemanget i Sverige, som inkluderar Frälsningsarmén i Sverige, uteslöt och avvisade Torsten utan
att informera om Frälsningarméns skäl till uteslutningen och avvisningen.
Ludvika Pingstförsamling (http://www.ludvikapingst.se) avvisade via föreståndaren och svenska pingstpastorsdjäveln
Bo-Anders Stenstrand (boanders@stenstrand.com), som också har initierat kyrkodjävliga Life Center
(http://www.lifecenter.se), och pingstkyrkodjäveln uppger inget skäl för avvisningen.
…
Date: Wed, 01 Oct 2014 09:40
800:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenska pingstkyrkodjävlar.
Ludvika Pingstförsamling
kommentar.

(http://www.ludvikapingst.se)

Pingstkyrkoprofilen Conny Söder
…

avvisade anonymt via

(conny.soder@pingst.se)

(ludvika.pingst@telia.com)

utan ytterligare

avvisade utan ytterligare kommentar.

Date: Tue, 23 Sep 2014 11:59
799:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en typiskt ogudaktig svensk kyrka.
Kristofferkyrkan i Karlshamn (http://www.kristofferkyrkan.se) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet
Equmeniakyrkan avvsiade likgiltigt via en anonym pastorsdjävel (sannolikt Mikael Karlendal)
(kristofferkyrkan@telia.com) med svenska ord: ”Kan du stryka kristoffferkyrkan@telia.com från din utsändingslista, tack. Med
vänlig hälsning, Pastorn”.
…
Date: Wed, 17 Sep 2014 11:52
798:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 09 Sep 2014 22:16
797:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en sedvanligt djävlig svensk pingstkyrka, en Frälsningsarmé och
en djävlig EFK-kyrka.
Pingstkyrkan Betelförsamlingen Hönö (http://betelkyrkan.nu) avvisade kallt svenskt via kyrkans pingstkyrkodjävliga
ordförande Marcus Texén (marcus@sprink.se) utan ytterligare kommentar.
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Frälsningsarmén i Borlänge avvisade anonymt via

borlange@fralsningsarmen.se,

utan ytterligare kommentar.

Betel Runemo i Bollnäs (http://www.betelrunemo.se) tillhörande EFK och Trosgnistan avvisade anonymt via
info@runemo.net (info@betelrunemo.se), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 02 Sep 2014 11:34
796:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en sedvanligt djävlig svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan Österbymo avvisade anonymt och kallt (pingstosterbymo@gmail.com) utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 26 Aug 2014 21:16
795:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka.
Pingstkyrkan Hovslätt i Jönköping (http://www.hovslattpingst.se) svarade via en pingstpastorsdjävel Peter Klint
(peter.gunilla@telia.com) med avvisande svenska ord ”Kan du ta bort mig från din sändlista, tack! Mvh /Peter”.
…
Date: Wed, 20 Aug 2014 13:23
794:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.
Citykyrkan Örebro (http://citykyrkan.se) avvisade via kyrkpersonen Jan Lindhe (jan.lindeh@citykyrkan.se) utan ytterligare
kommentar.
…
Date: Wed, 13 Aug 2014 09:37
793:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svensk kyrkor.
Connect Church i Göteborg (http://www.connectchurch.se) avvisade via den svenska pastorsdjäveln Anders Olsson
(anders.olsson@gilead.se) utan ytterligare kommentar.
Frälsningsarmén Västervik (vastervik@fralsningsarmen.se) svarade anonymt och otydligt; gissningsvis med avsikten att
meddela att de inte vill bli kontaktad igen - med följande ord ”Till dig Torsten! Vi vill Frälsningsarmen i Västervik”
…
Date: Sat, 09 Aug 2014 00:34
792:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svenska pingstkyrkor, men kommenterades trevligt
av en pingstkyrka.
Pingstkyrkan

i

Varberg (http://www.varbergpingst.com) avvisade via en pingstpastorsdjävel
med svenska kalla ord ”Jag vill bli avförd från denna mejllista.”

Ola

Olofsson

(ola@varbergpingst.com)

Botkyrka Pingstförsamling

avvisade via pingstkyrkans ungdomspastor Johan Brännberg
utan ytterligare kommentar.

(http://www.botkyrkapingst.se)

(johan.branmberg@botkyrkapingst.se)

Pingstkyrkan i Karlskoga (http://www.karlskoga.pingst.se) svarade faktiskt trevligt via dess pastor Stefan Sternmo
(info@karlskoga.pingst.se) med en vilja att bedja ”Tack för ditt brev till oss. Vi kommer att be för dig att du hittar en
lärjungamässig gemenskap och en kristen kvinna att dela livet med. Bön i Jesu namn är en hjälp som vi och du tror på. Lev väl
i Guds nåd och kraft. Önskar dig allt gott i framtiden. Mvh Stefan Sternmo, pastor av bara nåd, Pingstförsamlingen Karlskoga ”.

…

Date: Tue, 29 Jul 2014 02:07
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791:a Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Jul 2014 01:52
790:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Den
föregående
vädjan
om
hjälp
avvisades
av
en
kyrklig
representant.
Frälsningsarmén
(http://www.fralsningsarmen.se) avvisade via Lars Beijer (lars.beijer@fralsningsarmen.se) utan ytterligare kommentar.
…
Date: Wed, 16 Jul 2014 01:50
789:e Vädjan om hjälp.

Djävliga svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 12 Jul 2014 15:20
788:e Vädjan om hjälp.
De djävulska pingstpastorerna i Sverige utesluter, ljuger och avvisar de oskyldiga – och Sveriges
pingstpastorer vägrar att omvända sig ifrån ondska.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.
Filadelfiaförsamlingen i Åsele (www.kyrktorget.se/filadelfia.asele) avvisade anonymt via (info@asele.pingst.se) utan ytterligare
kommentar.
…
Date: Sat, 05 Jul 2014 18:30
787:e Vädjan om hjälp.

satans kyrkliga pastorsdjävlar i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 28 Jun 2014 15:36
786:e Vädjan om hjälp.

Sveriges onda pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Date: Wed, 18 Jun 2014 01:21
785:e Vädjan om hjälp.

Djävulska svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.
Centrumkyrkan

i

Vallentuna (http://www.ckvallentuna.se), via
avvisade utan ytterligare kommentar.

(larsbertil.ohlsson@telia.com),

kyrkans

ordförande

Lars-Bertil

Ohlsson

En svensk representant i European Baptist Federation (http://www.ebf.org) och koordinator på svenskdjävliga
trossamfundet Equmeniakyrkans kansli, Christer Daelander (christer.daelander@equmeniakyrkan.se), avvisande utan
ytterligare kommentar.
…
Date: Wed, 11 Jun 2014 00:50
784:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ett kyrkligt trossamfund i Sverige.
Det djävulska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) (http://www.efk.se/om-efk/kontakt.html) avvisade anonymt,
via kontaktadressen (info@efk.se) utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 03 Jun 2014 11:36
783:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 28 May 2014 10:49
782:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.
Pingstförsamlingen Centrumkyrkan i Vallentuna (http://www.ckvallentuna.se) svarade avvisande genom kyrkans
föreståndare och pingstpastorsdjävel Bengt Richter (kyrkan@ckvallentuna.se, kyrkan@vallentunapingst.se) med följande
svenska ord ”Vi/jag undanber oss ytterligare brev från Dig. För Vallentuna Pingstförsamling, Bengt Richter, Föreståndare,
bengt@ckvallentuna.se”.
Lyckebokyrkan i Storvreta (http://lyckebokyrkan.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade
anonymt med begäran om borttagning från mottagarlistan via (info@lyckebokyrkan.se, lyckebokyrkan@ebrevet.nu) utan
ytterligare kommentar.
…
Date: Fri, 23 May 2014 12:28
781:a Vädjan om hjälp.

satan härskar genom svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två djävliga svenska kyrkor.
Djävliga trossamfundet Svenska Alliansmissionen (http://www.alliansmissionen.se/web/Sverigeavdelningen.aspx) svarade via
dess expeditionssekreterare Gunvor Staiger (gunvor.staiger@alliansmissionen.se) med avvisande svenska ord ”Jag önskar
ej mottaga fler brev från dej! Därför ber jag dej omgående raderar min e-postadress från din sändlista! Mvh, Gunvor Staiger (fd
Gustavsson). Adm.sekreterare, 036-30 61 62, Svenska Alliansmissionen, Västra Storgatan 14, 553 15 JÖNKÖPING, SAM
www.alliansmissionen.se”

Djävulska Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) svarade via dess samordnare för unga vuxna Caroline Jörnland
(caroline.jornland@saron.se) med en avvisande exklamation ”Hej! Jag vill inte mottaga fler brev tack! ”
…
Date: Mon, 12 May 2014 13:16
780:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrka.
Saronkyrkan i Göteborg (http://saron.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan svarade
okristligt avvisande genom kyrkans föreståndare och dess svenska pastorsdjävul Joakim Hagerius
(joakim.hagerius@saron.se) med de svenska orden ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista. Med vänlig hälsning,
Joakim” Satan’s Saronkyrkan med svenska pastorsdjävulen Joakim Hagerius ville tydligen välkomna
homosexuella par som medlemmar i sin svenska djävulskyrka, men naturligtvis avvisar kyrkan kristna som tror
på Guds Ord och avvisar kristna singlar som tror på Gudsordnade äktenskap.
…
Date: Fri, 09 May 2014 12:02
779:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 02 May 2014 15:02
778:e Vädjan om hjälp.

Djävliga svenska pastorer.
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra kyrkliga representanter i Sverige
Citykyrkan in Linköping (http://citykyrkan.nu) svarade via kyrkans svenska pastorsdjävel Mattias Eveborn
(mattias@citykyrkan.nu) med en förmodad bannlysning av Torsten ifrån Citykyrkan med anledning av att Torsten
uppfattas att inte vara en riktig/uppriktig kristen. Den svenska pastorsdjäveln vägrade att besvara Torsten’s
efterfrågan om ett förtydligande.
Date:
From:
To:
Subject:

Tue, 22 Apr 2014 08:20:45 +0000
mattias@citykyrkan.nu
info@Sweden-is-satanic.com
Re: 777:e Vädjan om hjälp.

Torsten!
Jag ser ingen möjlighet att hjälpa dig över mail. Om du vill ha ett personligt samtal är du välkommen att boka det med mig i
Linköping. Jag ser dock ingen möjlighet att hjälpa dig med äktenskap. Är du uppriktigt intresserad av att följa Jesus och
därmed lägga av ditt förtal av kyrkorna i Sverige så kan det finnas möjlighet till kristen gemenskap.
Jag önskar därför att du tar bort citykyrkan i Linköping från din e-post lista: info@citykyrkan.nu.
Tack!
/Mattias Eveborn
Pastor
Date:
From:
To:
Subject:

Tue, 22 Apr 2014 22:09:47 +1000
nenzen@nenzen.org
mattias@citykyrkan.nu, info@citykyrkan.nu
respons

Citykyrkan i Linköping,
Mattias Eveborn,
Som en typisk svensk pastor proklamerar du att din kyrka har ”ingen möjlighet att hjälpa [dig] med äktenskap”.
Ett ömsesidigt ingående av äktenskap förutsätter relation, och relation förutsätter kommunikation, och kommunikation
förutsätter att två personer är samordnade i tid och rum (möte). Om människor som önskar äktenskap saknar mötesplatser
där möten kan ske, eller där kommunikation uteblir, saknas också möjlighet till relationer. Utan relationer saknas möjlighet
till äktenskap.
Det du proklamerar är logiskt sett alltså antingen (1) att din kyrkas 80 medlemmar inte möter och kommunicerar med
varandra, eller (2) att omöjligheten till hjälp inte är generell men är specifik för Torsten – med andra ord att kyrkans
medlemmar möter och kommunicerar med varandra men att personen Torsten inte kan/får möta och kommunicera. Vilket
menar du?
Du skriver även ”Är du uppriktigt intresserad av att följa Jesus och därmed lägga av ditt förtal av kyrkorna i Sverige så kan
det finnas möjlighet till kristen gemenskap.”. För det första, att beskriva obarmhärtiga pastorer i Sverige som obarmhärtiga
är sann beskrivning. Det skulle vara en lögn att beskriva obarmhärtiga pastorer i Sverige som barmhärtiga. Likaledes är det
sant att beskriva djävulska präster i Sverige som djävulska. Det är inte förtal att säga sanning om kyrkor till kyrkor. För det
andra, säger du att jag inte är uppriktig i att följa Jesus eftersom jag ”förtalar” kyrkor. Du anser alltså att jag inte är en
riktig/uppriktig kristen. För det tredje, säger du att som en konsekvens av att jag inte är en riktig/uppriktig kristen saknas
möjlighet till kristen gemenskap. Min fråga till dig är därför: Har du officiellt uteslutit mig från kyrkan på grund av att jag inte
är en riktig kristen?
Torsten Nenzén

Equmeniakyrkans församlingsutvecklare, svensken Krister Gunnarsson (krister.gunnarsson@equmeniakyrkan.se), svarade
okristligt med avvisande svenska ord: ”Ber dig vänligen att ta bort min adress från listan för dina utskick.”
Metodistkyrkans negativa distriktsföreståndare, svensken Alf Englund (alf.englund@bredband.net), svarade okristligt
med avvisande svenska ord: ”Vänligen! Jag vill bli struken ur den lista som får mailen “Vädjan om hjälp”. Jag får erkänna
att jag inte läser mailen eftersom anslaget i rubrikerna alltid är så negativt. Så stryk min mail alf.englund@metodistkyrkan.se
eller om det är via alf.englund@bredband.net de skickas vill jag ha den adressen struken. Hälsningar /Alf”

Ljurhalla

Missionskyrka

(krister.johansson@ljurhalla.com)

(http://ljurhalla.se)
svarade via kyrkans svenska ”pastor” Krister Johansson
med okristligt avvisande: ”Jag vill att du tar bort min mailadress krister@bodaryd.se från din

lista. Uppskattar inte det du skriver i ditt brev där du angriper min kollega Alice, det tar du bort med en gång. Hur kan du be
mig om hjälp? Enligt dig så är jag ju en pastor som tjänar allt annat än Gud, så jag har väl inget jag kan göra för dig? Du vet
om att det du håller på med är förtal och är brottsligt. m.v.h Krister”

…
Date: Mon, 21 Apr 2014 23:26
777:e Vädjan om hjälp.

Kyrkliga djävlar med prästkragar i Sverige.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig representant. Ljurhalla Missionskyrka
(http://ljurhalla.se) tillhörande det djävulska trossamfundet Equmeniakyrkan svarade via en kyrklig svensk ledare
Alice Andersson (ungdomsledare@ljurhalla.com) med avvisande svenska ord ”Jag begär att min mailadress raderas.”
…
Date: Thu, 17 Apr 2014 01:09
776:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 11 Apr 2014 11:08
775:e Vädjan om hjälp.

Omänskliga pastorssvinen i svenska kyrkor.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.
Equmeniakyrkan Region Öst avvisande via en Equmenia föreningsutvecklare (ida-maria.brengesjo@equmenia.se) utan
ytterligare kommentar.
…
Date: Wed, 02 Apr 2014 00:22
774:e Vädjan om hjälp.
Omänskliga pastorsdjävlar i svenska kyrkor.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrklig representant.
Pingstkyrkan i Hudiksvall (http://www.hoglidenkyrkan.se), tillhörande det sataniska svenska trossamfundet Pingst,
avvisade via kyrkans föreståndare och pingstpastor GertOve Liw (gertove.liw@hoglidenkyrkan.se) utan ytterligare
kommentar.
…
Date: Wed, 26 Mar 2014 01:41
773:e Vädjan om hjälp.
De inhumana djävulspastorerna i de svenska kyrkorna.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.
Gredelbykyrkan i Knivsta (http://gredelbykyrkan.se) tillhörande det djävulska svenska trossamfundet Equmeniakyrkan
svarade anonymt (info@gredelbykyrkan.se) med ett okristligt avvisande, utan ytterligare kommentar.
Distriktsföreståndare i Västerbotten för det djävliga trossamfundet EFS svarade via Kristoffer Hedman
(kristoffer.hedman@efsvasterbotten.se) med ett okristligt avvisande, utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 18 Mar 2014 17:05
772:a Vädjan om hjälp.
De omänskliga djävulspastorerna i de svenska kyrkorna.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 11 Mar 2014 15:18
771:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 05 Mar 2014 10:40
770:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 25 Feb 2014 14:15
769:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pingstkyrka. Timrå Pingst (http://timrapingst.se) svarade
okristligt via en anonym pingstkyrkodjävel (expedition@timrapingst.se) med orden ”Vi vill ej mottaga fler brev.”
…
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Date: Thu, 20 Feb 2014 14:53
768:e Vädjan om hjälp.

Sveriges omänskliga pastorsdjävlar.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk kyrklig representant. Det djävliga trossamfundet
Equmenia avvisade via dess regionsamordnare Anders Bernspång (anders.bernspang@equmenia.se) utan ytterligare
kommentar.
…
Date: Wed, 12 Feb 2014 12:46
767:e Vädjan om hjälp.
Svenska pastorer är omänskliga och sataniska
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en pingstkyrklig organisation
Föreningen Nyhemsveckan i Mullsjö (http://www3.nyhemsveckan.se) tillhörande det djävulska samfundet Pingst
(info@nyhemsveckan.se) svarade anonymt med ett avvisande, utan ytterligare kommentar.
…
Date: Wed, 05 Feb 2014 23:58
766:e Vädjan om hjälp.

Svenska pastorer uppför sig som odjur.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 28 Jan 2014 21:46
765:e Vädjan om hjälp.

Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter.
Föreningsutvecklaren

(anja.wandal@equmenia.se),

för det svenskdjävulska trossamfundet Equmenia, svensken Anja Wändal
begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp utan ytterligare kommentar.

Regionsamordnaren för det svenskdjävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, svensken Irene Strålberg
(irene.stralberg@equmenia.se), begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 21 Jan 2014 01:36
764:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
…
Date: Thu, 16 Jan 2014 11:55
763:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två svenskdjävliga kyrkliga representanter.
Pingstkyrkan i Örnsköldsvik svarade via kyrkans föreståndare och svenska pingstpastorsdjävul, Stefan Beimark
(Stefan.Beimark@pingst.se), med okristligt avvisande svenska ord ” Hej Torsten, Får jag vänligen be dig ta bort mig från din
mejllista. Jag har inte möjlighet att hjälpa dig. Mvh Stefan, Stefan Beimark, Föreståndare & pastor, Pingstkyrkan Örnsköldsvik,
0660-29 52 50”.

Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige (http://www.adventist.se) svarade via samfundets missionssekreterare,
svensken Daniel Hailemariam (daniel.hailemariam@adventist.se), med ett Adventistsamfundiskt och okristligt avvisande
”Hej, Kan du radera mitt namn från din mejllista? Tack på förhand. With best regards, Daniel Hailemariam,
Missionssekreterare/Executive Secretary, Adventistsamfundet i Sverige/Seventh-day Adventist Union in Sweden, Box 536, 101 30
Stockholm, Sweden, daniel.hailemariam@adventist.se, 08 – 545 297 73 (direkt), 073 – 776 24 07 (mobil)”.

…

Date: Wed, 08 Jan 2014 01:54
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762:a Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävlig pingstkyrka.
Pingstkyrkan i Uppsala (http://www.uppsala.pingst.se) svarade via kyrkans svenska pingstpastorsdjävel Dan
Salomonsson (dan.salomonsson@uppsalapingst.se) med ett sedvanligt pingstpastorsdjävligt avvisande. Pingstkyrkan
skrev ”Stryk mig från maillistan. dan.salomonsson@uppsalapingst.se”.
…
Date: Tue, 31 Dec 2013 05:35
761:a Vädjan om hjälp.

Omänskliga svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
…
Date: Tue, 24 Dec 2013 17:02
760:e Vädjan om hjälp.
Omänskliga svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av fyra djävliga svenska kyrkor.
Det djävulska trossamfundet Pingst (http://www.pingst.se), svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation, svarade
via dess verksamhetsledare Ingrid Svanell (Ingrid.Svanell@pingst.se) med ett okristligt avvisande, genom orden
”önskar få min adress raderad från utskick. Ingrid Svanell, Pingst - fria församlingar i samverkan, Verksamhetsledare, Pingst
Församling, Telefon: 08-619 25 56, Epost: ingrid.svanell@pingst.se, Webb: www.pingst.se, Twitter: @ISvanell, Box 15144, 167 15 Bromma,
Gustavslundsvägen 18, 167 15 Bromma”.

Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) svarade via en svensk pingstpastorsdjävel och föreståndare Sven
Bengtsson (sven.bengtsson@skovdepingst.se) med ett okristligt avvisande genom orden ”Vänligen avför följande mailadress
från listan för dessa massutskick, sven.bengtsson@skovdepingst.se, Tack. Sven.”.
Korskyrkan i Stockholm (http://www.korskyrkanstockholm.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp via
kyrkans ungdomsledare Daniel Thorvaldsson (thorvaldsson@korskyrkanstockholm.se), utan ytterligare kommentar.
Furusjö Allianskyrka (http://www.furusjoallianskyrka.se) i Habo begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp via
kyrkans ordförande Magnus Bromander (karl-magnus.bromander@telia.com), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Thu, 19 Dec 2013 01:50
759:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 10 Dec 2013 15:21
758:e Vädjan om hjälp.
djävulen och svenska pastorer samarbetar bra
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
Fjorton djävliga svenska kyrkor valde att blockera min 757:e vädjan om hjälp som spam, som satan vill, istället
för att lyda Jesus Kristus genom att välkomna och hjälpa. Dessa fjorton djävliga svenska kyrkor är:

…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pastor@centrumkyrkan.nu
gustaf.bjorkman@fiskeback.missionskyrkan.se
info@metodistkyrkan.se
info@vasakyrkan.nu
salem.rystad@lkpg.visit.se
info@vilhelmina.pingst.se
info@skogsrokyrkan.se
info@united.nu
ordforande@storegardskyrkan.se
info@allianskyrkan.nu
info.ostersund@efs.nu
info@efsovik.se
filadelfia@storuman.pingst.se
info@forsbrokyrkan.se

Date: Wed, 04 Dec 2013 12:38
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757:e Vädjan om hjälp.

Pingstkyrkodjävlarna i Sverige avvisar som satan.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två ”pingstkyrkodjävlar”.
Pingstkyrkan i Skövde

svarade genom en svensk ”pingstkyrkodjävel” Simon Holst
svenska ord ”Du får gärna ta bort mig från din e-postlista:
simon.holst@skovdepingst.se. Mvh Simon, Simon Holst. Assisterande Pastor Pingst Skövde ”.
(simon.holst@skovdepingst.se)

(http://skovdepingst.se)

med

avvisande

Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) svarade genom ytterligare en svensk ”pingstkyrkodjävel” Martin
Larsson (martin.larsson@skovdepingst.se) med avvisande svenska ord ”Du får gärna radera mig från din e-postlista. Mvh
Martin, Martin Larsson, Ungdomspastor, Pingst Skövde ”.
…
Date: Tue, 26 Nov 2013 16:37
756:e Vädjan om hjälp.

De djävliga svenska pingstkyrkorna.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
En svenskdjävlig pingstkyrka agerade för att skada Torsten, och en annan svenskdjävlig pingstkyrka agerade
för att undvika att hjälpa Torsten.
Pingstkyrkan i Hällevadsholm (http://www.kyrktorget.se/hallevadsholm-pingst) agerade som satan när denna pingstkyrka
sökte att skada Torsten, genom att anmäla Torstens vädjan om hjälp som spam (pingstkyrkan.hallevadsholm@live.com).
Möjlighet fanns att vilja hjälpa, möjligheten fanns att skriva ett svarsbrev till Torsten, möjlighet fanns att
semiautomatiskt bli avförd från listan via länk, och möjlighet fanns att helautomatiskt bli avförd från listan via
länk, men pingstkyrkan ville bara skada – som satan.
Pingstkyrkan i Skövde (http://skovdepingst.se) valde att blockera min vädjan till kyrkans allmänna adress
(kyrkan@skovdepingst.se), istället för att hjälpa, och istället för att svara.
…
Date: Tue, 19 Nov 2013 13:41
755:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av två kyrkliga representanter i Sverige.
Adventistkyrkan i Stockholm (http://stockholm.adventkyrka.se) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet
Sjundedags Adventistsamfundet (http://www.adventist.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom
en anonym svensk Adventist (stockholm@adventist.se), utan ytterligare kommentar.
Baptisternas Svealandsdistrikt (http://www.bsd.baptist.se) tillhörande det djävliga svenska trossamfundet Equmenia
Svealand (http://www.equmenia.se/regioner/svealand) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom en
svensk pastorsdjävel och distriktsföreståndare, Christer Hambre (christer@bsd.baptist.se), utan ytterligare
kommentar.
…
Date: Tue, 12 Nov 2013 21:31
754:e Vädjan om hjälp.
Hycklande Livets Ord i Uppsala blockerar nu Torsten.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades hemlighetsfullt av Livets Ord i Uppsala och Ulf Ekman, samt avvisades
personligen av Göteborgskyrkan.
Endast en e-post adress av alla svenska pastorer i sändlistan blockerades i föregående utskick till Sveriges
pastorer. Ulf Ekman har mottagit min vädjan om hjälp i många år, men han har aldrig någonsin besvarat någon
av mina vädjanden till honom, och uppenbarligen saknar Ulf Ekman det kurage som fordras att deklarera direkt
till mig att han är likgiltig, eller att deklarera att han inte vill vara behjälplig. Det är naturligtvis lättare att
spamanmäla mig än att be mig personligen att bli avförd som mottagare av ytterligare vädjanden. Till och med
nära B.E. skulle ha kunnat uttala nyligen ”Man kan ju inte bara avskriva honom.” Men Ulf Ekman tycker uppenbarligen
att det är förenligt med Guds Ord att avskriva människor.
ulf.ekman@livetsord.se,"2013-11-04 13:30:13","550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.

Göteborgskyrkan

i

Göteborg (http://goteborgskyrkan.se) svarade via en svensk kyrkdjävel, Sara Kling
med ett okristligt avvisande ifrån kyrkan. Den djävligt avvisande skrev ” Du får gärna ta
bort vår adress (info@goteborgskyrkan.se) från din mail-lista Tack! Mvh Sara Kling”
…
(sara.kling@goteborgskyrkan.se),

Date: Tue, 05 Nov 2013 00:21
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753:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en kyrkdjävlig svensk. Den svenska pastorsdjävulen Stanley
Sjöberg (stanley.sjoberg.wk@gmail.com) skrek ut sin avsky mot mig med fyra ord – och tre utropstecken.
Pastorsdjävulen skrev ”Sluta med dina brev!!!” Märkligt nog sade pastorsdjävulen sex veckor innan att han ville
få brev ifrån mig, när han skrev ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to
stanley.sjoberg.wk@gmail.com” Cirka åtta år tidigare kommenterade den arroganta svenska pastorsdjävulen ” Ingen
kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Att döma endast utifrån Stanley Sjöbergs
ord och gärning i detta är en logisk slutsats att personen inte ännu är en kristen, eftersom Sjöberg vägrar att
följa Jesus i detta. Sjöbergs ord och gärning i detta vittnar om satan. Endast Gud kan döma rätt utifrån Guds
kunskap om hans hjärta.
Sex veckor sedan (http://www.kyrkor.be/130924.htm) informerade jag om Stanley Sjöberg, detta:
Den heretiska, ständigt antagonistiska, arroganta och djävulska pastorn Stanley Sjöberg
(stanley.sjoberg.wk@gmail.com), som pensionär bedriver sin Webbkyrka (http://webbkyrkan.com), beslöt sig att vilja
prenumerera till min vädjan efter det 746:e vädjandebrevet. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg existerar
inte i adresslistan, men djäveln e-postade ändå en information om ändrad mailadress. Tidigare
kommenterade pastorsdjävulen Sjöberg hjärtlöst och tanklöst ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är
otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” Genom pastorsdjävulens nya meddelande har hans adress tillförts
listan. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg skrev nu ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail
adress to stanley.sjoberg.wk@gmail.com”.
…
Date: Mon, 28 Oct 2013 07:34
752:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskt kyrklig representant. Det djävliga svenska
trossamfundet Equmeniakyrkan (http://equmeniakyrkan.se) svarade via kansliets församlingsutvecklare (avvecklare)
och huvudansvarig för samfundets ”livnära” smågrupper (t.ex. Alpha-grupper i Nycky Gumbel’s ande:
http://www.kyrkor.be/Holy-Trinity-Brompton-StJudes-London-UK.htm), Mattias Neve (mattias.neve@equmeniakyrkan.se), som okristligt
skrev avvisande ”Vänligen ta bort min e-postadress från din sändlista. /Mattias Neve”.
…
Date: Wed, 23 Oct 2013 05:39
751:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svenskdjävulsk kyrklig representant. Församlingsutvecklaren
(församlingsavvecklare) och distrikssekreteraren för svenskdjävulska trossamfundet Equmeniakyrkan, Roger
Henningsson (roger.henningsson@equmeniakyrkan.se), svarade med okristligt avvisande ”Du kan ta bort min adress ur din
utskickslista. Tack på förhand! Mvh Roger H ”.
…
Date: Mon, 14 Oct 2013 19:26:01
750:e Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av en svensk pastorsdjävel. Ljurhalla Missionskyrka (http://ljurhalla.se),
tillhörande moralförvirrade trossamfundet Equmeniakyrkan, begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp
genom svenska pastorsdjäveln Krister Johansson (pastor@ljurhalla.com), utan ytterligare kommentar.
…
Date: Tue, 08 Oct 2013 18:28
749:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av ytterligare en svenskdjävlig kyrka.
Pingstkyrkan i Bollnäs (http://pingstkyrkanbollnas.se) okristligt avvisade genom kyrkans svenska pingstpastorsdjävel
Samuel Wennstig (samuel@pingstkyrkanbollnas.se) med pingstpastoralt avvisande ord ”Hej! Tacksam om följande adresser
tas bort från Din mail-lista: samuel@pingstkyrkanbollnas.se, info@pingstkyrkanbollnas.se MVH /Samuel”.
…
Date: Wed, 02 Oct 2013 23:42
748:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Den föregående vädjan om hjälp avvisades av 5 kyrkliga representanter, och kommenterades av 1 svensk
kyrkor.
Efter den 746:e vädjan om hjälp (http://www.kyrkor.be/130917.htm) beslutades via Livets Ords server att avvisa mitt
vädjandebrev som spam. Av samtliga mottagare till det 747:e vädjandebrevet var Uppsala Livets Ords server
(livetsord.se) den enda server som returnerade ett felmeddelande om spam. E-post adressen (ulf.ekman@livetsord.se)
har existerat i adresslistan sedan år 2010, och andra *@livetsord.se e-post adresser har funnits med sedan år
2004, men Livets Ords servrar har tidigare aldrig avvisat mitt vädjandebrev som spam. Ulf Ekman har aldrig
någonsin besvärat sig om att svara.
Final-Recipient: rfc822; ulf.ekman@livetsord.se
Original-Recipient: rfc822;ulf.ekman@livetsord.se
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: dns; mail.livetsord.net
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering.

Pingstkyrkan i Vaggeryd (http://pingstvaggeryd.se) begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom
föreståndaren och pingstpastorsdjäveln Henrik Mjörnell (info@vaggeryd.pingst.se), utan ytterligare kommentar.
Elimkyrkan i Götene (http://elimkyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan begärde att
inte längre motta min vädjan om hjälp genom svenska pastorsdjäveln Erik Bryskhe (erik@elimkyrkan.se), utan
ytterligare kommentar.
Förebergs Missionsförsamling i Rörvik (http://www.tussilagon.com) tillhörande djävliga trossamfundet Svenska
Alliansmissionen begärde att inte längre motta min vädjan om hjälp genom församlingens ordförande Daniel
Svärd (daniel_svard@telia.com), utan ytterligare kommentar.
Centrumkyrkan i Heby (http://centrumkyrkanhebysala.blogspot.se) svarade lättsinnigt, obarmhärtigt och okristligt via dess
svenska pastor Kjell Tofter’s praktikant Johan Rye-Danjelsen (johanrye@hotmail.com) (info@centrumkyrkan.info).
Centrumkyrkan i Heby anser att barmhärtighet, godhet och mänskliga relationer inte ingår i de kristnas uppdrag.
Denna svenska kyrka skrev: ”Hej Torsten! Jag har hand om mailen för Centrumkyrkan i Heby, som står med på din adresslista
(www.centrumkyrkan.info). Vi är en mindre församling cirka 12 mil från Stockholm, som älskar Jesus och gärna hjälper våra medmänniskor. Du är
varmt välkommen hit (det är en fin plats att leva på). Vi ordnar inte äktenskapliga kontakter, vilket vi inte heller ser som vår uppgift att göra.
Vi har varken genom Bibeln eller genom tilltal från Gud fått i uppdrag att ordna äktenskapliga kontakter. Vårt mål från församlingens sida
är att hjälpa människor att hitta fram till Jesus, vilket innebär att vi tillsammans uppmuntrar och styrker varandra i en lärjungaskapande miljö.
Självklart uppstår personliga kontakter mellan medlemmar naturligt vilket vi ser som positivt. (Själv mötte jag min hustru på just det sättet i
Centrumkyrkan i Heby). Jag säger samma sak till dig som jag en gång hörde en pastor kärleksfullt säga: "om du har en längtan efter en hustru, är
det antagligen Gud som har lagt ner den i dig. Då har han en avsikt med det och en plan för hur ni ska möta varandra." Du är som sagt varmt
välkommen hit till Heby, däremot vill vi att du tar bort www.centrumkyrkan.info från din maillista. Var välsignad, Johan Rye-Danjelsen” , ”Hej igen
Torsten! Jag är administratör och praktikant i Ck Heby, där jag har ansvar för en del av medlemmarna. Det är till denna min adress som dina mail
kommer eftersom Ck:s mail vidarekopplas hit. Jag har vidarebefordrat dina mail till pastor Kiell och pratat med honom om hur vi kan bemöta dig och
han bad mig skicka ett svar till dig, dvs mailet du fick tidigare. Jag har svarat i kärlek och ber dig att själv visa sådan när du tar bort centrumkyrkan.info
från listan med utskick. /Johan Rye-Danjelsen”

Frågorna varför, när och hur kyrkan bör bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap
har utretts i tidigare brev, bland annat här: http://www.kyrkor.be/051118.htm och här http://www.kyrkor.be/051129.htm.
(Jakobsbrevet 2:13-20)
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder
eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men
inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske
någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina
gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa
människa, att tron utan gärningar är död?

(Lukas 10: 25-37)
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom:
"Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ
och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så
får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från
Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och
lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt
var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han
såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte
han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt
värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker
du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus
till honom: "Gå du och gör som han."

(Ordspråksboken 3:27-28)
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall
jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast.

(Matteus 23:3)
Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de
talar men handlar inte.”

Jesu efterföljares uppdrag är att tjäna sin nästa (Matt.20:25-28) (servant leadership) och att göra alla folk till
Jesu lärjungar (Matt.28:19-20). Om nödvändigheten att vilja tjäna sin nästa har förklarats i tidigare brev, bland
annat med denna text:
”Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar
hela livets välbehag inför Gud.
•
Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13)
•
Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9)
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•

Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16)
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En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan.
Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är
lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.
•
Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom. 15:2)
•
Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig
själv. (Gal. 5:13)
•
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh. 13:35)
Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i
Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).
•
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom
tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)
Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor.”
…
Date: Tue, 24 Sep 2013 14:25
747:e Vädjan om hjälp.

Kyrkdjävlar i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkdjävlar.
Saronkyrkan i Göteborg
kyrkdjävel Karin Kylberg
Den

(http://www.saron.se),
(info@saron.se)

tillhörande Evangeliska Frikyrkan, svarade okristligt via en svensk
med de avvisande orden ”Var vänlig ta bort denna adress från utskickslistan.”.

heretiska,

ständigt
antagonistiska,
arroganta
och
djävulska
pastorn
Stanley
Sjöberg
som pensionär bedriver sin Webbkyrka (http://webbkyrkan.com), beslöt sig att vilja
prenumerera till min vädjan efter det 746:e vädjandebrevet. Pastorsdjävulen Stanley Sjöberg existerar inte i
adresslistan, men djäveln e-postade ändå en information om ändrad mailadress. Tidigare kommenterade
pastorsdjävulen Sjöberg hjärtlöst och tanklöst ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på
Dina önskningar.” Genom pastorsdjävulens nya meddelande har hans adress tillförts listan. Pastorsdjävulen
Stanley Sjöberg skrev nu ”Jag har nu ändrat min mailadress / I have changed my mail adress to
stanley.sjoberg.wk@gmail.com”.
…
(stanley.sjoberg.wk@gmail.com),

Date: Tue, 17 Sep 2013 00:54
746:e Vädjan om hjälp.
Sveriges knäppgökspastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av ännu en svensk knäppgökspastor, som irrar med hans
föreställningar om arrangerade äktenskap. Just denna svenska knäppgökspastor sade att hans kyrka inte kan
arrangera äktenskap (vilket jag aldrig någonsin har begärt av någon). Otaliga gånger, däremot, har jag
tillrättavisat de svenska knäppgökspastorernas dåraktiga tankar och anklagelser mot mig kring arrangerande av
äktenskap (http://www.kyrkor.be/051118.htm). Denna knäppgökspastor inbillar sig även att min efterlysning om en
kyrka som vill ”hjälpa i sökandet efter kontakt” skulle vara synonymt med att ”bistå i sökandet efter en partner”,
som knäppgökspastorn skrev. Svenska knäppgökspastorer begriper inte skillnaden mellan ett möte och en
partner. Svenska knäppgökspastorer är oförmögna att kunna förstå de två grundvillkoren för relationsbygge
(”kontakt”): mötesplats och kommunikation. Utan möte eller utan kommunikation kan relationer (”kontakt”)
inte uppstå. Exakt därför har jag tidigare efterfrågat, och fortsättningsvis efterfrågar ”en kristen kyrka som både
vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt”. Denna svenska
knäppgökspastor tycks också tro att människor som söker kontakt med andra människor kan finna varandra
utan mötesplats eller utan kommunikation, men att människor endast behöver be till Gud. Svenska
knäppgökspastorn Peringe Pihlström i Lagadalskyrkan (http://www.kyrktorget.se/lagadalskyrkan) svarade via adressen
(peringe@dreems.org), men varken den adressen eller Lagadalskyrkans adress (info@lagadalskyrkan.se) existerar i listan.
Senast Peringe Pihlström skrev (http://www.kyrkor.be/110809.htm) var två år sedan. Nu skrev svenskpastorn följande:
”Hej Torsten! För något år sedan gav försökte jag besvara ditt mail som även hamnade hos mig, och du svarade respektfullt att du skulle ta bort min
adress. Så skedde också, vilket jag uppskattade, eftersom jag inte ser riktigt möjligheter att i vår församlings situation komma dina behov till mötes.
Senaste tiden har du inkluderat mig igen i dina mailutskick, så jag tänkte svara dig. Att tillhöra vår församling regleras av vår församlingsordning, så
du är naturligtvis välkommen att låta oss möta dig och samtala omkring din kristna tro, på samma sätt som andra som önskar bli medlemmar för att
som församlingsledning besluta om medlemskap. Vår syn på såväl män som kvinnor, vilka har för avsikt att ingå i äktenskaplig gemenskap är att de
båda parterna under bön om Guds ledning finner varandra och själva beslutar sig för samlevnad i äktenskapets form, varvid vi kan bistå med
äktenskapsrådgivning och vigsel i förekommande fall. Vi är som församling inte alls involverade i att arrangera äktenskap och kan

inte bistå i sökandet efter en partner för äktenskaplig gemenskap, och vår syn på de jämställda relationer mellan man och
kvinna som vi vill se upprättade skulle kunna komma i fara om vi blir involverade i arrangerande av äktenskap. Jag är införstådd
med att jag genom att svara dig löper risken att bli publicerad av dig på din hemsida som en av satans tjänare. Eftersom vi inte känner varandra
vore det naturligtvis en dom över mig som du egentligen inte har moralisk rätt att fälla och som vore djupt kränkande för mig som i mer än 40 år
velat tjäna Jesus Kristus som förkunnare och församlingsarbetare. Jag förmodar att du i mitt svar inte finner något som är ofredande, lögnaktigt eller
förtalande, om inte bara min enkla önskan att bli avförd från din mail-lista faller inom ramen för detta. Önskar alltså att återigen bli respekterad i min
önskan att inte längre få dina mail. Vänligen, Peringe Pihlström ”.

…

Date: Mon, 09 Sep 2013 22:00
745:e Vädjan om hjälp.
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satans homosexpropagerande Svenska Kyrkan
förföljer de Bibeltroende Kristna
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Kyrkofullmäktige i homosexpropagerande Svenska Kyrkan attackerade mig nyligen med ofredande, lögn och
förtal. Jag har samtalat med intellektuella Islamister i världen som lugnt har argumenterat sitt stöd för
halshuggning av kristna och judar, men vice-sekreteraren i Svenska Kyrkans Kyrkofullmäktige i Stockholm
konfronterande
mig
verbalt
med
känslomässigt
hat
i
stor
affekt
utan
argument.:
http://www.kyrkor.be/Svenska-Kyrkan-attackerar-Kristna.pdf

Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svensk kyrkor.
Furuhöjdskyrkans Församling i Alunda (http://furuhojdskyrkan.se) svarade hjärtligt och trevligt, igen, via Lasse Leven
(lasse@furuhojdskyrkan.se), men i likhet med församlingens föregående svar 2012-10-10 (http://www.kyrkor.be/121009.htm)
uttrycker pastorn fortfarande inte någon intention att bistå ”sökandet efter kontakt”, vilket är vad jag har
efterfrågat. De två grundvillkoren för relationsbygge är: mötesplats och kommunikation. Utan möte eller utan
kommunikation kan relationer inte uppstå. Därför efterfrågar jag fortsättningsvis ”en kristen kyrka som både vill
välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt”. I övrigt hänvisar jag till
mina föregående kommentarer till Furuhöjdskyrkan (http://www.kyrkor.be/121009.htm) angående självklarheter om
relationer för normalt intelligenta människor. Lasse Leven i Furuhöjdskyrkan skrev: ”Hallå Torsten. Du skriver till mig
igen, jag svarade dig för ca 1 år sedan. Jag kan upprepa mitt svar. Du är hjärtligt välkommen till Alunda som ligger 110 km från Stockholm. Du är
välkommen att bo här och komma till vår kyrka. Du verkar vara en energisk människa så du skulle säkert passa in här. När det gäller giftemål så är
det ju en viktig händelse och det måste vara väl grundat i en ömsesidig kärlek mellan en man och en kvinna. Det är något som sakta får växa fram
mellan två människor, det sker hela tiden i vår församling. Om du inte är intresserad av att flytta till Alunda kan jag inte göra mera, nu har jag svarat
dig kärleksfullt och varmt, då är jag tacksam om du visar samma hänsyn till mig och stryker mitt namn i dina utskick. Guds varma hälsningar till dig
Torsten! Lasse Levén”.

Linköpings Missionsförsamling (http://www.linkoping.missionskyrkan.se) avvisade Torsten via dess svenska
församlingssekreterare Margaretha Dahl (margaretha.dahl@linkoping.missionskyrkan.se) med orden ”Jag vill avanmäla den här
adressen för fler brev.”
…
Date: Tue, 03 Sep 2013 23:27
744:e Vädjan om hjälp.

satans Svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 26 Aug 2013 13:09
743:e Vädjan om hjälp.
Svenska Kyrkan älskar homosexualitet och homosexuella vigslar, men hatar Kristendom och
Kristna äktenskap.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Smyrnaförsamlingen Pingst
i Ed (http://pingsted.se) svarade okristligt avvisade via en svensk pingstpastorsdjävel, Daniel Ernvik
(info@smyrnaed.se). Torsten avvisades med orden ”Vi ber dig att ta bort vår adress ur din sändlista. Hälsningar Daniel ”.
…
Date: Mon, 19 Aug 2013 19:43
742:a Vädjan om hjälp.
satans Svenska Kyrkan strider mot Kristendom
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Torsten har varit bannlyst av satans homosexpropagerande Svenska Kyrkan under många år, och Torsten är
naturligtvis fortfarande bannlyst av satans Svenska Kyrkan. Att vara bannlyst av Svenska Kyrkan är naturligtvis
ett intygande om att Torsten är en sann kristen. Varje människa som däremot frivilligt fortfarande är medlem i
Svenska Kyrkan, indikerar att den människan åtminstone indirekt stödjer satan. Människor som inte vill stödja
satan, bör frivilligt lämna Svenska Kyrkan. Ingen människa kan sant hävda att vara kristen och samtidigt behålla
medlemskap i Svenska Kyrkan.
<ake.bonnier@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<engelbrekts.forsamling@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<anton.sjostrom@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<staffan.hellgren@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<tumba.angskyrkan@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<Margareta.Jeppsson@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<adolf-fredrik.forsamling@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se[195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<hans.lindholm@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<hans.wolfbrandt@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<henrik.roos@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<info.sanktolov@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<info@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<kista.akallakyrkan@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<kyrkomotet@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<per.david.carlsson@svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
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<efs@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se
[195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<lena.g.olsson@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<margareta.forsberg@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<kristina.wallbing@svenskakyrkan.se> (expanded from <info@rorvikskyrkan.se>): host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.140] said: 552 5.0.0 Spam (in
reply to RCPT TO command)

…

<pererik.lund@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)
<stefan.holmstrom@efs.svenskakyrkan.se>: host mx.svenskakyrkan.se [195.67.183.141] said: 552 5.0.0 Spam (in reply to RCPT TO command)

Date: Tue, 13 Aug 2013 19:13
741:a Vädjan om hjälp.
Hej!

Svenska Kyrkan tillhör satan

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 06 Aug 2013 12:49
740:e Vädjan om hjälp.
satans homosexpropagerande svenska präster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 30 Jul 2013 13:34
739:e Vädjan om hjälp.

Sveriges pingstkyrkodjävlar djävlas
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Den svensk pingstkyrkodjävulen Paul
Waern (Paul.Waern@pingst.se) som delvis är direktor för svensk pingstkyrkodjävulskap och svenskt
pingstkyrkohyckleri (http://icbi.org/kontakt/medarbetare.html) svarade med ett svenskt-antikristligt avvisande med de
svenska pingstkyrko-orden ”Kan du vara vänlig och ta bort mig från din mail lista inför nästa brev. ”
…
Date: Tue, 23 Jul 2013 16:43
738:e Vädjan om hjälp.

Svenska pingstpastorsdjävlar bryr sig inte.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Pingstkyrkan i Solna
(http://www.pingstkyrkansolna.nu) är kyrkan som inte bryr sig. Pingstkyrkan svarade (exp@pingstkyrkansolna.nu) med ett
sådant budskap som pingstkyrkodjävlar i Sverige normalt sett brukar leverera när de inte står bakom sina
talarstolar. Pingstkyrkan avvisade den av Pingströrelsen uteslutne Torsten, med orden ”Vänligen ta bort vår epostadress exp@pingstkyrkansolna.nu. Det gjorde du även tidigare men nu ser det ut som att vi finns med igen. ”
…
Date: Fri, 19 Jul 2013 12:55
737:e Vädjan om hjälp.
svinpastorer och satanspräster i svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Betelförsamlingen i Runemo
(http://www.betelrunemo.se) tillhörande trossamfundet EFK svarade obarmhärtigt via dess svenska pastor Curt
Johansson (curt@trosgnistan.se) med ett pastorsdjävligt avvisande ”Var snäll och radera min motagaraddress.”
…
Date: Tue, 9 Jul 2013 20:07
736:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 3 Jul 2013 13:30
735:e Vädjan om hjälp.

Den svenska satans kyrkliga präster.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Sat, 29 Jun 2013 02:00
734:e Vädjan om hjälp.

svensksatans pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Fri, 21 Jun 2013 01:45
733:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 10 Jun 2013 20:31
732:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Mon, 03 Jun 2013 16:10
731:a Vädjan om hjälp.

svenska pastorssvin
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 30 May 2013 11:38
730:e Vädjan om hjälp.
Sveriges och satans svinpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 23 May 2013 12:33
729:e Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Centrumkyrkan i Sundbyberg
(http://www.centrumkyrkan.se) svarade okristligt via deras svenska pastorsdjävel Bertil Edin (bertil@centrumkyrkan.se) med
avvisande ord ”Hej! Vänligen ta bort mig från din maillista! Tack! Bertil”.
…
Date: Tue, 14 May 2013 22:34
728:e Vädjan om hjälp.

Svenskdjävliga kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Centrumkyrkan i Sundbyberg
(http://www.centrumkyrkan.se) svarade anonymt (info@centrumkyrkan.se) med ett svenskt okristligt avvisande ”Vänligen ta
bort oss från din mejllista. Hälsningar Centrumkyrkan”.
…
Date: Tue, 07 May 2013 15:32
727:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
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Date: Tue, 30 Apr 2013 17:33:20
726:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 24 Apr 2013 01:06
725:e Vädjan om hjälp.
satan regerar Sverige genom antikristliga regeringen Reinfeldt och genom de djävulska svenska
pastorerna
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 18 Apr 2013 21:54
724:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Sveriges djävliga pingstpastorer.

Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka.
Höglidenkyrkan (http://www.hoglidenkyrkan.se) i Hudiksvall, tillhörande det djävliga trossamfundet Pingströrelsen,
svarade via kyrkans pingstpastorsdjävel GertOve Liv (Gertove.Liw@hoglidenkyrkan.se) med avvisande attityd och
avvisande ord. Pingstpastorsdjäveln skrev ”Jag vill gärna att min adress raderas från din lista. Tack på förhand. GertOve
Liw”
…
Date: Thu, 11 Apr 2013 22:18
723:e Vädjan om hjälp.

Svenskdjävulska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 3 Apr 2013 01:24
722:a Vädjan om hjälp.

Kyrkliga pastorsdjävlar i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 26 Mar 2013 12:12
721:a Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 20 Mar 2013 00:50
720:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Wed, 13 Mar 2013 09:58
719:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Thu, 7 Mar 2013 11:36:43
718:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén i Lidköping (http://www.fralsningsarmen.se/lidkoping/) svarade den föregående vädjan om hjälp
anonymt, som fega svenska pastorsdjävlar ibland gör (Lidkoping@fralsningsarmen.se), och avvisade Torsten, som
satans svenska pastorer i princip alltid gör. Satan regerar inom de svenska kyrkorna genom de svenska
pastorerna. Frälsningsarmén i Lidköping skrev ”Enligt info. i senaste mail, ber jag härmed att vår mailadress raderas från
sändlistan. Mvh Frälsningsarmén, Torggatan 3, 531 31 Lidköping, 0510-20505”.
…
Date: Mon, 25 Feb 2013 21:32:42
717:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.
Livets
Ord
i
Göteborg
(http://www.livetsordgoteborg.se)
svarade
via
kyrkans
pastor
Åke
Carlson
(ake.carlson@livetsordgoteborg.se) med dödligt avvisande ord ”Hej Torsten! Jag ber att du stryker mig/oss från din adresslista,
jag vill inte ha fler mail från dig, i enlighet med ditt meddelande högst upp i ditt mail. Tack på förhand. Vänligen, Åke Carlson”.
Livets Ords församlingar i Sverige är konsekventa i sitt enade hyckleri och tomma prat. Göteborgs Livets Ord
offentligt deklarerar en falsk önskan om gemenskap, kärlek och omsorg (http://www.livetsordgoteborg.se/om_oss), men
i verkligheten praktiserar pastor Åke förstärkt uteslutning, kärlekslöshet och obarmhärtighet mot den oskyldigt
uteslutne. Livets väg är smal (Matt.7:14), och uppenbarligen åkte Åke ner i syndens dike genom denna okristliga
avvisning.
…
Date: Wed, 20 Feb 2013 12:30:51
716:e Vädjan om hjälp.

djävliga svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av tre djävliga svenska kyrkor.
Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se) svarade via kyrkans ordförande; kyrkdjäveln Per Winblad
(per.winblad@motivation.se), med ett skenvänligt och svenskt avvisande “ Var vänlig att ta bort mig från din sändlista. Bästa
hälsningar, Per Winblad, MotivationsKonsult AB, Tel: 08 767 47 00, E-mail: per.winblad@motivation.se”
Falvikskyrkan i Sölvesborg (http://www.falkvikskyrkan.se) tillhörande det djävliga trossamfundet EFS, svarade via en
tidigare EFS-ordförande och numera kassör, Eskil Arnoldsson (eskil.arnoldsson@telia.com), med en absolut och evig
avvisning från kyrkan, genom orden ”Jag vill omedelbart raderas bort från din adresslista i enlighet med din egen
bruksanvisning nedan. Jag vill aldrig mera ha någon post från dig. Hälsningar, Eskil, Eskil.arnoldsson@telia.com”
Pingstkyrkan i Kalmar (http://kalmar.pingst.se) svarade anonymt via e-post adressen (info@kalmar.pingst.se) genom en
nöjd svensk pingstkyrka som inte vill anstränga sig att hjälpsamt välkomna och därför avvisar med orden
”Tacksam om denna adress raderas. Mvh Pingstförsamlingen i Kalmar ”
…
Date: Mon, 11 Feb 2013 12:28:35
715:e Vädjan om hjälp.
satan regerar i Sverige genom svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 5 Feb 2013 12:01:07
714:e Vädjan om hjälp.

djävulens svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.
Korskyrkan i Stockholm (http://www.korskyrkanstockholm.se) svarade via en svensk pastorsdjävel Daniel Back
(daniel@korskyrkanstockholm.se). Pastorsdjäveln Daniel Back i Korskyrkan i Stockholm vill inte välkomna och hjälpa,
men pastorsdjäveln hoppas däremot att Torsten ska finna någon annan kyrka någonstans som, till skillnad från
honom och Korskyrkan, vill välkomna och hjälpa. En av Korskyrkans nya pastorsdjävlar idag, Daniel Back, skrev
nu ”Hej Torsten, Jag kommer ihåg dig från min tid i Vineyard. Det var roligt att träffa dig på den tiden, minns din brand för
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evangelisation bl a. Tycker det är väldigt tråkigt att din iver nu tagit sig denna riktning. Hoppas innerligt att du hittar hem i
någon gemenskap där du kan få vara dig själv och använda dina gåvor. Allt gott, Daniel Back ”. Pastorsdjäveln i Korskyrkan

anser att Torsten plötsligt har ändrat inriktning; från evangelisationsarbete till sökande efter en kristen kyrka
och sökande efter en kristen kvinna att gifta sig med. Eftersom Daniel Back är anställd som en svensk pastor
tillhör hans pastorsroll naturligtvis fördomsfullhet, osanna anklagelser, hyckleri och ondska. Sanningen är fjärran
från denna pastorsdjävel. Sanningen, i motsats till pastorsdjäveln, är att jag gatuevangeliserar mer idag än
tidigare, och att min iver att finna en kristen kvinna att gifta mig med är lika stark idag som de senaste 18 åren
av dagliga böner flera gånger varje dag; 18 år av daglig bön att Gud ska finna en ung kvinna som i sanning
älskar Jesus Kristus. Sanningen är också att det var i trossamfundet Vineyard som satan började att rulla denna
snöboll av lögner mot mig genom pastorsdjävulen Kjell-Axel Johansson, som uteslöt mig från Vineyards
Teologiska Skola med den grundlösa motiveringen ”Du är inte den sortens person som vi vill sätta vår stämpel på. Du
har problem med dina känslor.” Djävulen Kjell-Axel Johansson ljög senare och hävdade att han aldrig hade motiverat
uteslutningen med dessa två meningar när jag skriftligen krävde ett förtydligande av denna hans sagda
motivering med de orden. Sanningen är också att en av Korskyrkans tidigare pastorsdjävlar i Stockholm, Pehr
Hellberg, som idag är en av pastorsdjävlarna i Centrumkyrkan i Sundbyberg (http://www.centrumkyrkan.se), sade till
mig i enrum i Korskyrkans kontor då jag 2001 avslöjade för pastorsdjäveln Pehr Hellberg att jag upplevde att
Gud visade mig prinsessan Victoria till min hustru, att jag inte längre var välkommen åter att besöka Korskyrkan
förrän att jag hade upphört att tänka på henne ”Du får inte komma tillbaks hit förrän du har släppt tanken på henne.”
Vasakyrkan i Hedemora (http://www.vasakyrkan.org) med anknytning till svenskdjävliga trossamfundet Evangelisk
Frikyrkan svarade via kyrkans ordförande Sven-Olof Almkvist (svenolof@vasakyrkan.org, info@vasakyrkan.org,
svenoa@hotmail.com) med ett sedvanligt kyrkdjävulskt avvisande, med svenska orden ” Ber vänligen att adresserna till
Vasakyrkan Hedemora raderas från din lista.”
…
Date: Tue, 29 Jan 2013 02:13:25
713:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskdjävligt trossamfund. Svenskdjävliga
trossamfundet Svenska Missionskyrkan i Karlstad (http://www.ovd.missionskyrkan.se) svarade via en distriktskonsulent
Monica Thorängen Hjelm (monica.thorangen.hjelm@missionskyrkan.se) med sedvanligt svensk obarmhärtighet. Med
avvisande svenska ord och en falsk svensk välsignelse skrev svensken ”Jag vill att min mottagaradress raderas. Tack.
Gud välsigne dig!”.
…
Date: Tue, 22 Jan 2013 16:10:02
712:e Vädjan om hjälp.

djävulens förvirrade präster i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Betlehemskyrkan i Stockholm (http://www.betlehemskyrkan.com) tillhörande svenska trossamfundet EFS, svarade via
den svenska prästen Mark Carlsson (mark.carlsson@betlehemskyrkan.com) som en typiskt förvirrad prästdjävel. EFSkyrkdjäveln vill ”outsource” mänsklig kommunikation och mänskliga relationer bland kristna till företag och
internationella betaltjänster på Internet. Prästdjäveln vill inte att kyrkor ska innefatta autentiska relationer
mellan verkliga människor, men vill istället att diverse entreprenadföretag ska ansvara för relationer och kristna
äktenskap. Det framgår av svenska präster och pastorer att svenska kyrkor existerar främst för de kyrkliga
ledarnas karriärer och för deras kyrkliga organisationer. EFS-kyrkdjäveln Mark Carlsson hänvisar därför till det
norska bolaget Softmaker (http://www.softmaker.no) som bedriver affärsverksamhet genom kontaktförmedling
inriktad specifikt också till lesbiska och homosexuella. Förutom att EFS-kyrkdjäveln Mark Carlsson saknar
förståelse om Biblisk kristendom, saknar insikt om kyrkans roll, och saknar insikt om människor, saknar denna
svenska kyrkdjävel även en vilja att välkomna och hjälpa. Jag har tidigare kungjort (http://www.kyrkor.be/080118.htm
och http://www.kyrkor.be/080815.htm) angående svenska pastorers hänvisningar till kontaktförmedlingar på Internet,
att verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig kontext, ansikte-till-ansikte, skall vara kristna singlars
prioritet. Och om den kristna kyrkans skyldighet att vilja hjälpa har jag tidigare argumenterat bland annat här:
(http://www.kyrkor.be/051118.htm). EFS-prästen skrev: ”Hej Torsten, Mitt tips till dig på fråga två är att registrera dig på en
kristen dating sajt, exempelvis www.kristendate.se. På fråga ett skulle jag råda dig att söka dig till en kyrka där du: -anammar
teologin, visionen och värderingarna, -är villig att underordna dig ledarskapet, -vill bygga församlingen genom att be, odla
relationer, ge och tjäna. Guds välsignelse i sökandet! Allt gott, Mark ”.

Skogakyrkan i Kungsängen (http://www.skogakyrkan.se) tillhörande svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska
Frikyrkan svarade via en svensk kyrkperson Claes Bystedt (claes@pucb.se) med avvisande ord ”Hej! Ber vänligen att
du tar bort min adress från din sändningslista. Adressen är claes@skogakyrkan.se. Med önskan om Guds välsignelse Claes
Bystedt”.

Ryttargårdskyrkan i Linköping (http://www.ryttargardskyrkan.se) tillhörande svenskdjävliga trossamfundet Evangeliska
Frikyrkan svarade via en svensk pastorsdjävel Tobias Åberg (tobias.aberg@ryttargardskyrkan.se) med avvisande ord ”Hej
Torsten. Jag ber dig att ta bort mig från din sändlista. Jag vill inte få fler brev av dig. /mvh Tobias ”.
…
Date: Tue, 15 Jan 2013 20:32:30
711:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 8 Jan 2013 12:00:40
710:e Vädjan om hjälp.
De svenska pingstpastorsdjävlarna gör som satan.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävulska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Olofström (http://www.olofstrom.pingst.se) svarade via den pingstkyrkodjävliga föreståndaren Daniel
Svensson (info@olofstrom.pingst.se) med ett typiskt pingstkyrkodjävligt och okristligt avvisande ”Hej! Vänligen plocka
bort oss från din maillista mvh. Pingstförsamlingen Olofström, Dabiel Svensson”.
Pingstkyrkan i Linköping

svarade via kyrkans pingstpastorsdjävel Marcus Sönnerbrandt
med ett typiskt okristligt och pingstpastorsdjävulskt avvisande ”Hej Torsten. Jag
önskar att du tar bort min adress från din sändlista MVH Marcus”.
…
(http://pingstlinkoping.se)

(marcus.sonnerbrandt@pingstlinkoping.se)

Date: Fri, 4 Jan 2013 16:26:38
709:e Vädjan om hjälp.
Djävulens svenska präster och svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska och omänskliga kyrkor.
Pingstkyrkan i Sollentuna (http://sollentunapingst.nu) svarade via den svenska pingstpastorsdjäveln Jan-Anders
Pettersson (info@sollentunapingst.nu) med avvisande och okristliga svenska ord ”Tacksamt om du inte sänder fler mail till
oss. Jan-Anders Pettersson”.
Koordinatorn

för

det

moralförvirrade och svenska homosex-trossamfundet Gemensam Framtid
Per Westblom (ann.westblom@gemensamframtid.se), svarade som en tanklös svensk
pastorsdjävel. Den svenska pastorsdjävulen vill inte hjälpa människor genom att organisera möjligheter till
mötesplatser med tid för ”kristna” att mötas och kommunicera ärligt med varandra. Åtskilliga gånger har jag till
de svenska pastorsdjävlarna meddelat Bibliskt stöd till att hjälpa människor (http://www.kyrkor.be/050302.htm,
http://www.kyrkor.be/050714.htm, http://www.kyrkor.be/051118.htm), men svenska pastorsdjävlar vill ändå inte leva i Jesu
efterföljelse och enligt Guds Ord. Den förvirrade svenska pastorsdjävulen skrev: ”Hej Torsten! Det förvånar mig att
(http://gemensamframtid.se),

du inte nämner att jag som pastor i Bromma baptistförsamling mötte dig för samtal. Du deltog en del i vår gemenskap men drog
dig sen undan. Jag är fullt medveten om att jag inte kunde garantera dig någon livspartner eller ens såg det som en församlings
uppgift att aktivt bidra till sådana relationer. Jag kan inte finna något stöd i NT för den tanken. Istället relativiserar Paulus
äktenskapets betydelse i 1 Kor 7. Som jag förstår Guds skapelsetanke så uppstår relationer och äktenskapstycke i gemenskap
och samvaro med människor. Det händer kontinuerligt i församlingen som därmed blir en god mötesplats för människor där
också sådana möten som leder till äktenskap uppstår, av sig självt. Med vänliga hälsningar, Per Westblom”.

EFS Östra Falmark (http://www.kyrktorget.se/efs.ostrafalmark) i Skellefteå svarade okristligt, igen, via kyrkans
svenskdjävliga kontaktperson Rego Lindberg (rego@falmark.net) med svenskt avvisande ord ”Vill inte ha dina
utskick/tack. Var vänlig ta bort både rego@falmark.net och barbro@falmark.net från listan om de finns med.”.
…
Sent: den 26 december 2012 10:55
708:e Vädjan om hjälp.

Satans svenska pastorsdjävlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenskdjävulska kyrkor.
NärKyrkan T-WAY (http://www.t-way.se) i Stockholm, tillhörande pingstkyrkan Victory Family Center, avvisade min
vädjan om hjälp via kyrkans hycklande pingstpastorsdjävel Mikael Johansson (pastor@t-way.se) utan personlig
kommentar, men med kategorisering av vädjan som ”inappropriate content”. Bullshit-kristna som denne Mikael
Johanson orsakar samhället skada.
Pingstkyrkan i Sollentuna (http://sollentunapingst.nu) tillhörande den sataniskt svenska pingströrelsen svarade via
församlingens vice ordförande, kyrkdjäveln Jan-Anders Pettersson (info@sollentunapingst.nu) med avvisande svenska
ord ”Tacksam om du snarast tar bort vår adress från din sändlista. Pingstkyrkan Sollentuna. Hälsningar Jan-Anders Pettersson”.
EFS Östra Falmark (http://www.kyrktorget.se/efs.ostrafalmark) i Skellefteå svarade okristligt via kyrkans svenskdjävliga
kontaktperson Barbro (Rego) Lindberg (barbro@falmark.net) med svenskt avvisande ord ”Vill inte ha dina utskick/tack.”.
Hackvads Baptistförsamling i Fjugesta tillhörande det djävulska svenska trossamfundet Gemensam Framtid,
svarade via kyrkans kontaktperson Roland Andersson (roland.oija@telia.com) med okristligt avvisande svenska ord
”Jag önskar ej fler brev. Roland Andersson”.
En svensk kyrkdjävel

(tinna@familjen-gustafsson.se) skrev ”Hej. Nu har jag fått många mail av dig. Mail Sam gör mig ledsen så
nu ska du inte skicka mer mail till mig. Jag hoppas att du respekterar det. ”.

…
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Delivery Date & Time: Dec 18, 2012 12:09 pm
707:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Två djävliga svenska kyrkor avvisade min föregående vädjan om hjälp.
Kjula Baptistförsamling (http://www.kjulabaptistforsamling.se), tillhörande svenskdjävliga Evangeliska Frikyrkan,
avvisade min vädjan om hjälp (kjulabaptist@telia.com) utan kommentar.
Adventkyrkan i Malmö (http://www.adventkyrkan.se), tillhörande svenska Sjundedags Adventistsamfundet, avvisade
min vädjan om hjälp via en svensk ”pastor” Jovan Dedic (jovan.dedic@adventist.se) utan kommentar.
…
Delivery Date & Time: Dec 11, 2012 02:41 am
706:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Tre djävliga svenska kyrkor avvisade min föregående vädjan om hjälp.
Metodistkyrkan i Östersund (http://www.metodistkyrkanostersund.se) avslöjade sin kyrkas ondska genom att avvisa
Torsten’s vädjan om hjälp, genom att kyrkans ledning (ostersund@metodistkyrkan.se) anmälde Torsten bakom hans
rygg. För denna djävliga kyrka räckte det inte med att endast avvisa Torsten, men kyrkan ville därutöver försöka
att hindra Torsten från att erhålla hjälp ifrån någon annan kyrka genom att anmäla Torsten.
Pingstkyrkan i Trollhättan (http://www.trollhattanpingst.se), tillhörande satans svenska pingströrelse, avvisade min
vädjan om hjälp via en svensk pingstpastorsdjävul Jörgen Davidsson (jorgen@trollhattan.pingst.se, info@trollhattan.pingst.se)
utan kommentar.
Bankeryds Missionskyrka (http://mission.se), tillhörande svenskdjävliga Svenska Alliansmissionen, avvisade min
vädjan om hjälp via en svensk pastorsdjävel och föreståndare Tomas Lundqvist (tomas.lundqvist@mission.se) utan
kommentar.
…
Delivery Date & Time: Dec 03, 2012 11:05 am
705:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Fyra djävliga svenska kyrkor avvisade min föregående vädjan om hjälp.
EFS i Hörbykretsen (http://www.efshorbykrets.se) avslöjade sin kyrkas djävulska ondska genom att kallt avvisa
Torsten’s vädjan om hjälp. Därutöver, har denna satans kyrkliga ledare (efstollarp@efshorbykrets.se) aktivt försökt att
hindra Torsten från att erhålla hjälp ifrån någon annan kyrka, genom att maliciöst anmäla Torsten bakom hans
rygg. Satan visar genom denna kyrkas ondska var kyrkans ledare hör hemma.
Styrelsen för Betlehemskyrkan i Stockholm (http://www.betlehemskyrkan.com), tillhörande djävliga trossamfundet EFS,
avvisade min vädjan om hjälp (styrelsen@betlehemskyrkan.com) utan kommentar.
Frälsningsarmén Vasakåren i Stockholm (vasakaren@fralsningsarmen.se) ytterligare demonstrerade sitt grava hyckleri
genom att kyrkan avvisade min vädjan om hjälp, utan kommentar.
Elimkyrkan i Götene (http://elimkyrkan.se), tillhörande trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, avvisade min vädjan
om hjälp (info@elimkyrkan.se) utan kommentar.
Före detta ”pastor” Per-Axel Sverker
…

(per-axel.sverker@telia.com)

avvisade min vädjan om hjälp utan kommentar.

Delivery Date & Time: 26 Nov 2012 10:07 am
704:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.
Taborförsamlingen i Vimmerby (http://www.tabor.nu), tillhörande djävliga svenska trossamfundet Evangeliska
Frikyrkan, svarade avvisande och okristligt via en anställd svensk kyrkdjävel (info@tabor.nu), som skrev ”Jag begär
att få vår mailadress borttagen från din utskickslista. Beatrice Andersson, Församlingsarbetare, Tabor Rumskulla ”
Slottshagskyrkan i Helsingborg (http://slottshagskyrkan.se), tillhörande satans svenska trossamfund Gemensam
Framtid, svarade anonymt via dess svenska expedition (expedition@slottshagskyrkan.se) med ett okristligt avvisande
”Tacksam om du raderas oss från adresslistan.”
En anonym person e-postade följande brev ifrån en skenbar webmaster adress: http://www.kyrkor.be/webbmesster.htm.
Personen ville ge sken om att vara en webmaster, och med hotfull ton gjorde den anonyme en fri tolkning av
Personuppgiftslagen. Att denna anonyma person fingerar en e-post adress för sin anonymitets skull visar dels
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på den svenska fegheten och dels på dunkla oetiska avsikter. Även om detta anonyma e-post hot skulle
kunna sättas i samband med den spam-anmälan som gjordes bakom min rygg nyligen
(http://www.kyrkor.be/121120.htm), med syftet att skada min framtid, är det inte säkert om ondskan endast kommer
ifrån de svenska pastorsdjävlarna i svenska kyrkor. Den som anmälde mig bakom min rygg istället för att
kommunicera med mig skulle lika gärna kunna vara någon i Karolinska Institutets universitetsledning
(http://www.nenzen.net/Karolinska-Institutet-blacklisted-student.htm), eller en svensk folkvald Riksdagsledamot, eller en
Europaparlamentariker. Ondskan och djävulskapet bland svenska politiker är samma som bland svenska
pastorer. Satan regerar inom båda kategorier. Det enda man kan veta någorlunda säkert utifrån tillgängliga
uppgifter är att just denna anonyme brevskrivare är svensk.
…
Date: Mon, 19 Nov 2012 20:06:00 +0100
703:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
En för mig okänd person anmälde något av mina brev som spam; ett brevutskick antingen i samband med detta
ärende som utesluten ifrån Sveriges kyrkor, eller i samband med ett ärende som utesluten student vid Karolinska
Institutet. Spamanmälan skedde dessutom samtidigt som jag blev tvungen att omformatera min hårddisk med
en misslyckad backup av e-post, så att samtliga datum i alla föregående mottagna e-post raderades. Av de
skälen kan jag inte längre identifiera när någon tidigare hade e-postat till mig, men jag kan i allafall identifiera
vem som tidigare har skrivit vad. Men det var ytterligare en svenskdjävlig pingstkyrka, vill jag minnas, som
skrev att de inte ville motta fler vädjandebrev efter det föregående 702:a vädjandbrevet. Om det var i samband
med denna massvädjan till alla de svenska kyrkorna som någon kyrka spam-anmälde bakom min rygg, så låt
den svenskpastorn skämmas extra mycket inför Gud. Men det kan likväl ha varit Karolinska Institutets
universitetsledning, någon av Sveriges Riksdagsledamöter eller någon av Europaparlamentarikerna som spamanmälde bakom min rygg (http://www.nenzen.net/KI.pdf). Ynkedomen och ondskan är den samme.
Det framgår överst i alla föregående e-post en instruktion hur man avböjer fler vädjanden om hjälp. Att söka
att avstänga och hindra möjligheten att söka hjälp är ren ondska.
…
Sent: Wednesday, November 07, 2012 5:22 PM
702:a Vädjan om hjälp.
Satans kyrkliga pastorer och hjärtlösa kyrksvin
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka.
Pingstkyrkan i Norrahammar (http://www.pingstkyrkantaberg.com) svarade via dess föreståndare och svenska
pingstpastorsdjävul Daniel Holmgren (info@pingstkyrkantaberg.com). Som en typiskt svensk pingstpastorsdjävul vägrar
svenskpastorn att visa barmhärtighet och godhet, men istället avvisar pingstkyrkodjävulen den oskyldigt
uteslutna människan som vädjar om hjälp, och säger till den uteslutne: hjälp dig själv. Den typiskt svenska
pingstkyrkoattityden härstammar från satan; uteslut den oskyldige, ljug till den oskyldige att han hade begärt
att bli utesluten, när den lögnen om uteslutning har blivit bevisbar med evidens och vittnen – fortsätt ändå vägra
att erkänna någon felaktig behandling, och se till att pingstpastorslojaliteten prioriteras över sanning.
Pingstsamfundet får aldrig någonsin erkänna fel. Enligt praxis har satans svenska pingstpastorsrörelse ett motto:
Pingstkyrkolojalitet och pastorskollegial lojalitet till varje pris! Gud, sanning och godhet är underordnat pastorsoch pingstkyrkolojalitet. Satans pingstkyrkoföreståndare skrev ”Torsten! Varför söker du inte upp en kristen kvinna
själv för om möjligt fortsatt förhållande? Din attityd till oss pastorer får mig inte att tro att du handlar så gudfruktigt heller.
Dina val av ord tyder snarast på att du handlar på samma sätt som dem du anklagar. Jag vill inte ha fler mejl nu. Ta bort mig
från listan. Tack! Daniel Holmgren, pastor i Pingstkyrkan Norrahammar-Taberg (daniel.holmgren@pingstkyrkantaberg.com)”.

…

Sent: Wednesday, October 31, 2012 1:17 PM
701:a Vädjan om hjälp.
Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, October 24, 2012 3:39 AM
700:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk ”kyrka”. Svenskdjävulska trossamfundet EFS
svarade (efs.lulea@telia.com) via EFS Luleå (http://www.efs.nu/portal/page/portal/Lulea) med avvisande svenska ord ”Hej
Torsten! Jag vill att du raderar mottagaradressen efs.lulea@telia.com. Mvh Ulrica Lindh, konsulent EFS-kyrkan Luleå”.
…
Sent: Tuesday, October 16, 2012 12:18 PM
699:e Vädjan om hjälp.
Svenska pingstkyrkodjävlar
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en typiskt svensk hycklarkyrka. Pingstkyrkan i Degerfors
(http://www.degerfors.pingst.se) tillhörande djävulska svenska pingströrelsen svarade som en svensk pingstkyrkodjävul
(info@degerfors.pingst.se) med svenskt avvisande ord ”Enligt din tillåtelse ber vi att få vår adress raderad Hälsningar N.Björk ”.
…
Sent: Wednesday, October 10, 2012 5:21 PM
698:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor. Att svenska pastorer reagerar som
satan, exempelvis inför ordet ”vädjan” i det föregående vädjandebrevets rubrik, är som jag har beskrivit tidigare
(http://www.kyrkor.be/120703.htm) nästan förutsägbart.
Satans svenska Pingströrelse responderade sedvanligt avvisande via en typiskt djävulsk pingstpastor.
Pingstkyrkan i Strängnäs (http://pingststrangnas.se) svarade djävligt via pingstföreståndaren Johan Bäckrud
(johan.backrud@pingst.se) med de svenskt avvisande orden ”Vill inte ha fler brev tack. Johan Bäckrud”.
Sjömarkens Missionsförsamling (http://www.missionskyrkan.nu) i närheten av Borås tillhörande Svenska Missionskyrkan
beordrade mig anonymt (info@missionskyrkan.nu) med de avvisande svenska orden ”radera min adress från din lista”.
Furuhöjdskyrkan i Alunda (http://furuhojdskyrkan.se) med multisamfunds tillhörighet kommenterade vänligt via en
förmodat trevlig pastor Lars Levén (lasse@furuhojdskyrkan.se, info@furuhojdskyrkan.se). För att vara en svensk besvarade
denna pastor ovanligt snällt. Pastorn välkomnade villkorligt utifrån ett förväntat personligt samtal, men,
dumförklarade mottagaren med klargörande om äktenskapets avsedda kärleksförutsättning. Vidare förklarade
pastorn att varken han eller någon annan kan garantera kärlek eller äktenskap, vilket kan uppfattas som en
sådan självklarhet att informationen gränsar till ett förlöjligande. Å andra sidan, eftersom pastorn har svenskar
i sitt hägn, bör det kanske betraktas som nödvändig information. Vad pastorn däremot inte nämner är någon
vilja att bistå ”sökandet efter kontakt”, utan avslutar sin mening med ”som finner varandra”. Och det är ju i just
den kontaktsökande processen där kristna kyrkor bör understödja, åtminstone så att kristna singlar har möjlighet
att mötas och att kommunicera autentiskt. Den ovanligt snälla svenska pastorn skrev: ” Hallå Torsten. Du är
outtröttlig, vilken energi du har broder! Du har skrivet massor med brev till vår församling och du har förklarat ditt läge. Jag
tror att alla vi som fått dina brev förstår att du längtar efter en kristen gemenskap och efter en god hustru. När det gäller det
första att bli medlem så har vi den klara principen att vi måste ha ett samtal med den som vill bli medlem och du är hjärtligt
välkommen hit att samtala om den saken. När det gäller den andra delen så är det ju så att äktenskap bygger på kärlek och
kärlek mellan 2 personer innebär att det är 2 som älskar varandra. Det är inget som jag eller någon annan kan garantera att du
får om du blir medlem i vår eller i någon annan kyrka, det är något som växer fram mellan 2 personer som finner varandra.
Vi är en ekum församling som håller till i Alunda 110 km från Stockholm. Vi kan inte flytta till dig men om du vill flytta så finns
vi här. Gud välsigne dig Torsten! Hälsn Lasse Levén”.

…

Sent: Tuesday, October 02, 2012 1:35 PM
697:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 25, 2012 10:18 AM
696:e Vädjan om hjälp.
Svenskdjävliga pastorer i svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 18, 2012 1:20 PM
695:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Monday, September 10, 2012 3:22 PM
694:e Vädjan om hjälp.
Svenskdjävliga pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
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Sent: Thursday, September 06, 2012 2:27 AM
693:e Vädjan om hjälp.
Svenska/Djävulska pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, August 28, 2012 1:57 PM
692:a Vädjan om hjälp.
Helvetiskt tillhörande svenskt politiksamfund ”Gemensam Framtid”
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Rimforsa Missionsförsamling
(http://www.missionskyrkan.se) tillhörande det helvetiskt svenska trossamfundet Gemensam Framtid svarade via en
svensk pastorsdjävel Anna Karlsson (info@rimforsamk.org) med avvisande svenska ord ”Jag vill inte ha dina mail. Jag
trorinte att jag kan hjälpa dig. Mvh Anna”. Indirekt deklarerar svenskdjäveln att hon inte tror på Jesu efterföljelse.
…
Sent: Tuesday, August 21, 2012 2:01 AM
691:a Vädjan om hjälp.
Alla svensk-djävulska pastorer i svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, August 15, 2012 1:00 AM
690:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniska pastorer i Sveriges svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, August 08, 2012 11:28 PM
689:e Vädjan om hjälp.
Satans svenska pastorer i Sveriges svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, August 01, 2012 1:56 AM
688:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 24, 2012 12:16 PM
687:e Vädjan om hjälp.

Sveriges/satans pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 17, 2012 3:11 PM
686:e Vädjan om hjälp.

Djävulens pastorer i Sveriges
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Tuesday, July 10, 2012 1:06 PM
685:e Vädjan om hjälp.

Djävulens svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 03, 2012 2:26 PM
684:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Likt satan gör svenska pastorer. När svenska pastorer vädrar ödmjukhet eller svaghet reser sig svenska pastorer
till attack. När jag därför ändrade rubriken i föregående vädjandebrev till att återgå som en formell vädjan, då
stimulerades satan genom svenska pastorer till att avvisande besvara min vädjan. Mönstret av satan i svensken
är nästan komiskt. Redan som 18-åring när jag flyttade till Sverige, förstod jag att svenskar var annorlunda,
och inom ett år blev min slutsats om svensken att man bör aldrig vara trevlig mot en svensk – därför att om
man är trevlig med en svensk blir man missförstådd. Trots insikten om svenskens extrema kynne och värderingar
som nittonåring, tog jag ett medvetet beslut då att aldrig sänka mig till svenskens sinnelag och praxis, men att
försöka att visa trevlighet till svensken trots svenskens otrevlighet och djävulska instinkt. Svenska pastorer är
mer svenska än pastorala, och är mer avgrundslika än Kristuslika.
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor. Pingstkyrkan i Edsbyn
(http://www.edsbynspingst.nu) svarade via en svensk pingstpastorsdjävel Oliver Sundström (info@edsbynspingst.nu) med de
självbelåtna orden ”Torsten! Har fsett att du skickar mail till vår kyrka och vi behöver inga fler mail från Dig för vi har för
länge sedan uppfattat ditt ärende. För oss räcker det nu!! Mvh Edsbyns Pingstförsamling / gm Oliver ”. En klartextöversättning av svenska pingstpastorsdjävelns e-post är ”Vi har länge sett att du ber oss om hjälp, men vi skiter
i dig!!”. Centrumkyrkan i Norrköping (http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se), tillhörande svenska trossamfundet
Gemensam Framtid, svarade via en Anders (metodistkyrkan.norrkoping@maan.se) med denna text ”Stryk denna epostadress”.
…
Sent: Wednesday, June 27, 2012 2:07 AM
683:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Thursday, June 21, 2012 11:33 PM
682:a Vädjan om hjälp.
Svenska svin som svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, June 13, 2012 1:41 AM
681:a Vädjan om hjälp.
Djävulens svenska pingstpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, June 06, 2012 12:32 AM
680:e Vädjan om hjälp.
Svensk djävulsk pingströrelse och Svenska Kyrkans sataniska ärkebögämbete
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 29, 2012 10:21 PM
679:e Vädjan om hjälp.
Djävlig svensk pingströrelse och satanisk/homosexuell Svenska Kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, May 23, 2012 1:24 AM
678:e Vädjan om hjälp.
satans svenska homosexkyrkor och Svenska Kyrkans djävulska ärkebiskopsämbete
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 15, 2012 2:20 AM
677:e Vädjan om hjälp.
Djävulens Svenska Kyrkan med ärkebiskopsämbetets homosexuella äktenskap
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, May 09, 2012 12:11 AM
676:e Vädjan om hjälp.
Svenska Kyrkans, satans och ärkebiskopsämbetets homosexuella äktenskap
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wednesday, May 02, 2012 12:22 AM
675:e Vädjan om hjälp.
Satans Svenska Kyrkan med dess falskt anklagande och fördomsfulla ärkebiskopsämbete
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 24, 2012 11:10 PM
674:e Vädjan om hjälp.
Djävulska Svenska Kyrkan med dess falskt anklagande och fördomsfulla ärkebiskopsämbete
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Det heretiska trossamfundet
Svenska Kyrkan, med dess falskt anklagande och fördomsfulla ärkebiskopsämbete, svarade via en av sina
pastorat. Vadstena pastorat (vadstena.pastorat@vadstena.nu) skrev avvisande ”Radera vår adress från dina utskick Tack,
Vänligen Marianne Karlsson, Förvaltningsassistent, Svenska kyrkan i Vadstena och Dal, 0143-298 50”.
…
Sent: Wednesday, April 18, 2012 2:59 PM
673:e Vädjan om hjälp.
Falskt anklagande och fördomsfull Svenska Kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Thursday, April 12, 2012 11:24 PM
672:a Vädjan om hjälp.
Väldigt mycket satan i Svenska Kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.
Svenska Kyrkan och satan, som tillsammans alltmer förvränger Guds ord, och istället för att fördöma synd
välsignar synd, och istället för att förkunna Bibliskt Kristen sexualetik beskyddar homosexualitet, har nu även
uttalat Svenska Kyrkans ärkebiskops förnekande av ansvar och projektion av skuld gentemot Torsten, via
ärkebiskopens teologiska sekreterare Lena Bohman (lena.bohman@svenskakyrkan.se). Eftersom samtliga av mina
vädjande brev till Svenska Kyrkan anknyter till den avgörande efterlysningen om existens av en kyrka som både
vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna
där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap, och eftersom Svenska Kyrkan alltid har avvisat denna
efterlysning, fordras ingen ytterligare fundering ifrån mig angående ansvar och skuld. Svenska Kyrkan är till
fullo skyldig till att i detta avvisa Guds vilja. Svenska Kyrkan syndar genom sin ovilja att hjälpa. Ärkebiskopens
teologiska sekreterare Lena Bohman skrev ”Hej Torsten! Vi har tagit emot din mail där du dels frågar efter hjälp, dels ger
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många nedsättande omdömen om olika pastorer i Sverige. Jag kan bara konstatera att de två personliga behov du ber om
hjälp att lösa är av den arten att det väldigt mycket handlar om ditt eget sätt att fungera. Både detta att få vara del i en kristen
gemenskap och att finna någon att dela livet med handlar om relationer. Relationerna är beroende av alla deltagare i en grupp
respektive båda makarna i ett äktenskap för att kunna fungera. Alla gemenskaper bygger på att den som är med både ger och
tar emot. Detta är ju inte något som någon annan kan ordna åt dig. Vi kan inte leva livet åt varandra. Jag kan bara uppmuntra
dig att söka kontakt med någon församling i din närhet och att, om kontakten inte fungerar väl också fundera över vilket ditt
eget ansvar är i den situationen. Med vänlig hälsning, Lena Bohman, Ärkebiskopens teologiska sekreterare, Ärkebiskopens och
generalsekreterarens sekretariat, tel. +46 (0)18 169622, mobil +46 (0)709 169622 ”. Väldigt mycket i Svenska Kyrkan är

djävulens.

Rättviks Missionsförsamling (rattviks.missionsforsamling@telia.com), som i åratal har mottagit minst en vädjan om kristen
hjälp varje vecka, och som i de breven otaliga gånger har fått andra svenska pastorers anklagelser om sökande
av äktenskapsförmedling dementerade, nu felaktigt anklagar Torsten om sökande efter äktenskapsförmedling.
Aldrig någonsin har jag efterlyst äktenskapsförmedling. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller
äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla
(http://www.kyrkor.be/051118.htm). Den obarmhärtiga och felaktigt anklagande svenska pastorn i Rättsviks
Missionsförsamling skrev ”Hej Torsten! Jag har förståelse för din längtan efter dessa två behov. Tyvärr har jag aldrig lyckats
särskilt bra med äktenskapsförmedling. När det gäller församlingsmedlemskap så har jag en fråga: Om du vore pastor, skulle
du då reagera på något sätt om en okänd person kallade dig för ond och satanisk en gång i veckan, och samtidigt ville bli medlem
i din församling? Mvh /Per Knutsson, Pastor”.

…

Sent: Tue, 3 Apr 2012 14:01:59
671:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wed, 28 Mar 2012 12:54:32
670:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. EFS-kyrkan i Råå
(http://www.efskyrkanraa.se)
svarade infantilt och okristligt via dess svenska pastor Robert Södertun
(robert@efskyrkanraa.se) med orden ”Hej Du måste ha skickat detta till fel person då jag inte upplever mig okristlig. Vet inte vem
du avser så du får själv skicka till rätt person. Varma hälsningar, Robert Södertun ”.
…
Sent: Tue, 20 Mar 2012 10:13:24 +0200
669:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan …
…
Sent: Mon, 12 Mar 2012 10:32:57 +0200
668:e Vädjan om hjälp.
satans obarmhärtiga svenskpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 6 Mar 2012 12:28:34 +0200
667:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävulska kyrkor.
Korskyrkan i Umeå (http://korskyrkanumea.se) tillhörande det djävliga trossamfundet Evangeliska Frikyrkan svarade
via en nybildad svensk pastorsdjävul ”Peter Samelsson” (kontakt@korskyrkanumea.se). Pastorn i Korskyrkan Umeå
uppger att han har samtalat med mig, vilket är möjligt eftersom jag samtalar med många olika sorters
människor, men pastorsdjävulen hävdar därutöver felaktigt att jag skulle ha gemensamma vänner med honom.
Eftersom jag saknar svenska vänner i Sverige är uppgiften om vänskap bevisligen oriktig. Om jag har närvarat
vid en svensk’s bröllop eller dop innebär det inte nödvändigtvis att personen som jag har en kommunikativ
relation till är en vän. På samma sätt som jag av artighet skulle kunna tänka mig att samspråka med antisemiten
Mahmoud Ahmadinejad skulle jag även kunna samspråka med svenska prästdjävlar. I stil med övriga svenska
kyrkors hyckleri deklarerar Korskyrkan Umeå på sin församlings hemsida ”Vi vill vara en församling som är öppen och
välkomnande.”, medan kyrkan via e-post deklarerar sitt avvisande. Eftersom den nykläckta svenska pastorn nu
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har anställts och inlett sin karriär som svensk pastorsdjävul, inrättar han sig i satans kyrkliga
ledband. Pastorsdjävulen skrev ”Hej Torsten! Jag tror vi har träffats några gånger i Stockholm genom gemensamma vänner
och senast på ett bröllop i Örebro för några år sedan. Det var trevliga tillfällen, tycker jag. Men nu när jag blivit pastor (som vi
samtalade om i Örebro att jag skulle bli) har jag automatiskt blivit klassad som ett svin, vad som än som varit tidigare Det
upplever jag förstås som tråkigt. Jag önskar att du tar bort vår adress från din sändlista, då jag inte heller ser hur jag eller vi
som församling skulle kunna hjälpa dig med det du önskar. Mvh Peter Samelsson ”.

Pingstkyrkan i Katrineholm (http://www.katrineholm.pingst.se) svarade anonymt, men sannolikt via den erfarne
pingstdjäveln Henrik Thornell (exp@katrineholm.pingst.se), med de avvisande svenska orden ”Skicka inte fler mail, Tack!”.
…
Sent: Mon, 27 Feb 2012 22:31:19 +0200
666:e Vädjan om hjälp.
Svinsvenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wed, 22 Feb 2012 10:23:22 +0200
665:e Vädjan om hjälp.
Sveriges onda pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 14 Feb 2012 00:04:51 +0200
664:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svinaktiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 7 Feb 2012 10:26:08 +0200
663:e Vädjan om hjälp.
Obarmhärtiga svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Betlehemskyrkan i Stockholm
(http://betlehemskyrkan.com) tillhörande det svenska trossamfundet EFS svarade via kyrkans svenska pastorsdjävel
Mark Carlsson (mark.carlsson@betlehemskyrkan.com) med svenskpastoral obarmhärtighet och typiskt svenskt
djävulskap, med orden ”Vänligen radera min mottagaradress”.
…
Sent: Tue, 31 Jan 2012 10:53:57 +0200
662:a Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue Jan 24 00:45:48 2012
661:a Vädjan om hjälp.

djävliga svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Tomaskyrkan i Stockholm
(http://www.tomaskyrkan.nu), tillhörande det svensk-hycklande trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, svarade
anonymt som en typiskt feg-svensk och okristligt som en typisk svensk-pastor (info@tomaskyrkan.nu), med avvisande
ord ”Vänligen radera denna mailadress från dina utskick. Mvh, Tomaskyrkan ”.
…
Sent: Tuesday, January 17, 2012 1:04 AM
660:e Vädjan om hjälp.
Djävulska pastorer i svenska kyrkor.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka tillhörande ett djävulskt svenskt
trossamfund – Svenska Baptistförbundet. Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet (http://www.tabernaklet.se)
svarade anonymt men troligtvis via kyrkans svenska föreståndare David Molineaux (exp@tabernaklet.se) med de
avvisande svenska orden ”Vänligen radera vår adress från Ditt mottagarregister. Tabernaklet i Göteborg ”.
…
Sent: Tuesday, January 10, 2012 2:04 AM
659:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 03, 2012 10:53 PM
658:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Pingstkyrkan i Nordmaling
(http://www.nordmaling.pingst.se) svarade via kyrkans föreståndare och svenska pingstpastorsdjävel Mikael Örnberg
(mikael.ornberg@nordmaling.pingst.se) med okristligt och svenskkyrkligt avvisande ”Jag vill inte ha ditt brev! Tack! Mikael”.
…
Sent: Tuesday, December 27, 2011 12:15 AM
657:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävulsk kyrka. Centrumkyrkan i Bjuv svarade
via dess blinda svenska ordförande Urban Berglund (information@centrumkyrkan.nu) med en svenskkyrkligt satanisk
anklagelse att Torsten måste ändra sinnelag för att kunna finna kyrklig gemenskap i Sverige. Satans svenska
kyrkdjävlar saknar förstånd att inse att det är just kyrkdjävlar som dessa som hindrar Guds vilja. Om däremot
svenska kyrkdjävlar med prästkragar eller svenska kyrkdjävlar med pastorstitlar inte ändrar sinnelag kan
svenskar i Sverige inte vilja anamma evangelium, på grund av svenska pastorers hyckleri och svenska prästers
lögner. En svensk kyrkdjävel skrev ”Tack för denna din julhälsning: "satans svenska pastorer". Jag önskar dig Guds Frid och att du får
frid i ditt sinne så att du kan njuta av livet som Gud har givit dig. Med ditt hätska språkbruk tror jag att du själv binder hinder åt dig. Dock tror jag
att också du kan finna nåd och med ett ändrat sinnelag kan finna den gemenskap du eftersträvar. Vi har i vår församlingsgemenskap aldrig sagt nej
till någon ärligt sökande människa och tror att du med Guds hjälp kan finna ro också i vår gemenskap. Kom gärna och pröva! Vänliga hälsningar,
Urban Berglund, tillhörande Centrumkyrkan i Bjuv”.

…

Sent: Tuesday, December 20, 2011 12:25 AM
656:e Vädjan om hjälp.
satans svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 13, 2011 12:25 AM
655:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Metodistkyrkan Västkustgården i
Kungsbacka (S:t Jakobs Kyrka) (http://www.stjakob.se) svarade via svensken Thomas Johansson (vg@metodistkyrkan.se)
med en typiskt svenskkyrklig och ogudaktig attityd, med orden ”sluta skicka dessa mail!! Thomas Johansson, Svensk
Jordelit ab”.
…
Sent: Tuesday, December 06, 2011 12:56 AM
654:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 29 Nov 2011 14:11:47 +0100
653:e Vädjan om hjälp.
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Date: Tue, 22 Nov 2011 03:29:15 +0100
652:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en typiskt svensk hycklande pingstkyrka. Pingstkyrkan i
Hultsfred (http://www.hultsfred.pingst.se) kommenterades av dess svenska pingstkyrkodjävel Björgulf Andersson
(info@hultsfred.pingst.se) med frågan ”Tycker du det här är kul????? /Björgulf”. Djävulen använder svenska pastorer och
präster för att verkställa djävulens ondska. Nej, jag lider på grund av satans attacker mot mig genom Sveriges
onda pastorer och präster.
…
Sent: Tuesday, November 15, 2011 12:14 AM
651:a Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrklig representant. Tidigare kontaktperson till
Betaniaförsamlingen i Hillerstorp svarade via företagaren Bengt-Olof Gunnarsson (bengtolof@gunnarstrad.se) med
svenskt avvisande ord ”Hej Radera gärna mig! Ha en bra dag! Bengt-Olof”.
…
Sent: Friday, November 11, 2011 11:11 AM
650:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Mikaelskyrkan i Uppsala
(http://efsiuppsala.se/mikaels) tillhörande det hycklande trossamfundet EFS svarade via dess svenska präst Martin
Alexandersson (martin.alex@telia.com) med svenskprästerlig okristlighet och likgiltighet ”Jag önskar att min mailadress
tas bort från dina utskick. Med vänlig hälsning Martin Alexandersson ”.
…
Sent: Tuesday, November 08, 2011 12:40 AM
649:e Vädjan om hjälp.
Sveriges vidriga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Mikaelskyrkan i Uppsala
(http://efsiuppsala.se/mikaels) tillhörande EFS svarade via kyrkans föreståndare, författare och generalsekreterare för
EFS ungdomsarbete, Olof Edsinger (Olof.Edsinger@efs.nu). Genom generalsekreteraren Edsingers okristligt
svenskkyrkliga attityd och vidriga hyckleri tenderar hans EFS-kyrka att missa huvuduppdragen. Som en typiskt
svensk pastor, som talar och skriver om Gud men som saknar verklighetsförankring i Guds kärlek, skrev EFS
föreståndaren avvisande ”Nu får du ge dig. Du kan inte hålla på och skicka såna här massmail stup i kvarten. ”
…
Sent: Friday, November 04, 2011 12:09 AM
648:e Vädjan om hjälp.
Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 01, 2011 9:26 AM
647:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Saturday, October 29, 2011 12:00 AM
646:e Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en hjälplös men rar kyrka, som åtminstone vill bedja. Bön
är förvisso fundamentet till aktion, men bön utan handling är verkningslös. Centrumkyrkan i Mora
(http://centrumkyrkanmora.se), tillhörande tanklösa och onda svenska Pingströrelsen, svarade via dess föreståndare
Emil Gillsberg (info@ckmora.se) med vänliga ord ”Käre Torsten. Vi har bett för dig och dina behov i vårt medarbetarteam idag på
förmiddagen. Herren vill dig väl och kan hjälpa! Vi ser tyvärr inte att vi skulle kunna erbjuda någon lösning på dessa bekymmer. Du är naturligtvis
välkommen till vår gemenskap om du befinner dig i Mora. Om du nu efter 645 mail inte erfarit hjälp i dina behov, kanske det kunde ge större utdelning
att söka på annat sätt. Vi fortsätter att be för dig, och då vi nu känner till dessa behov är det inte nödvändigt för dig att maila oss om dem. Vänligen
ta bort vår adress. I all välmening, Emil Gillsberg, Pastor Centrumkyrkan i Mora. ”.

(Jakobsbrevet 2:20-26)
”Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar,
när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev
fullbordad. Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså
att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig
genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.”

…

Sent: Tuesday, October 25, 2011 11:18 AM
645:e Vädjan om hjälp.
Djävulens homosexuella svenska präster, djävulens homosexuella svenska hedersdoktor i teologi,
och satans homosex-lierande svenska pastorer.
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Gävle Kyrkliga Samfällighet tillhörande
satanskyrkan i Sverige (http://www.svenskakyrkan.se) svarade okristligt avvisande och fegsvenskt anonymt
(gavle.kyrkliga.samfallighet@svenskakyrkan.se) med orden ”Begär att mottagaradressen raderas. Tack”.
…
Sent: Friday, October 21, 2011 5:28 PM
644:e Vädjan om hjälp.
Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 18, 2011 11:40 AM
643:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 14, 2011 1:20 PM
642:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en typiskt obarmhärtig svensk kyrka. Centrumkyrkan i
Vindeln (http://centrumkyrkanvindeln.se) tillhörande Pingströrelsen och Svenska Missionskyrkan svarade via dess
pingstpastor och föreståndare Jörgen Almquist (jorgen.almquist@pingst.se) med en kärlekslös och djävulsk avvisning
”Ja nu vill jag att du slutar skicka epost till min adress! Radera min adress ur ditt register! Tack! Jörgen Almquist ”.
(1 Joh. 3:10,17-18)
”På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den
som inte älskar sin broder. […] Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då
Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.”

…

Sent: Tuesday, October 11, 2011 11:33 AM
641:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 07, 2011 12:21 PM
640:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 04, 2011 3:25 AM
639:e Vädjan om hjälp.
Svenska Pingstpastorsdjävlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en djävulsk pingstkyrka. Mälarökyrkan
(http://www.malarokyrkan.se) tillhörande djävulska Filadelfiakyrkan i Stockholm (http://www.filadelfia.nu), som utan
motivering samtyckte med satans Pingstkyrka Karisma Center att utesluta mig ifrån Pingströrelsen
(http://www.kyrkor.be/pingst.htm), svarade nu via en av den svenska pingströrelsens pingstpastorsdjävlar, Samuel
Klintefelt (info@malarokyrkan.se), detta ”Hej Torsten jag skulle önska att du tog bort denna mailadress från din mailinglista.
mvh/ Samuel”.
…
Sent: Friday, September 30, 2011 1:23 AM
638:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 27, 2011 11:38 PM
637:e Vädjan om hjälp.
Kyrkliga djävlar i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Pingstkyrkan i Leksand
(http://www.leksand.pingst.se) svarade via dess tidigare vice ordförande Börje Bergström (borje.bergstrom@leksand.se) med
ett svenskt avvisande ”Vänligen, ta bort mitt namn från din sändlista. Börje Bergström, Siljansnäs”.
…
Sent: Saturday, September 24, 2011 1:21 AM
636:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 20, 2011 11:32 PM
635:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 16, 2011 11:23 PM
634:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 13, 2011 11:50 PM
633:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 09, 2011 11:28 PM
632:a Vädjan om hjälp.
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Svenska svinbiskopar i satans Svenska Kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 06, 2011 11:40 PM
631:a Vädjan om hjälp.
Sveriges svin som kyrkliga ordföranden
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Saturday, September 03, 2011 1:05 PM
630:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svin som kyrkliga äldste
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, August 30, 2011 11:00 PM
629:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svin i trossamfundens styrelser
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Saturday, August 27, 2011 11:15 PM
628:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svin med pastorstitlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor. Hagakyrkan i Markaryd
(http://www.hagakyrkan.com) tillförande trossamfundet EFS svarade via dess ordförande Samuel Wombell
(wombell@bredband.net) med ett vänligt välkomnande och en avsikt att bedja, dock utan en uttryckt vilja eller
intention att hjälpa. Den vänligt skrivande ordföranden svarade ”Hej Torsten, ursäkta mitt sena svar. då jag och även den kyrka

jag tillhör finns i södra småland (Markaryd) förstår jag att det är långt avstånd för dig då du verkar befinna dig i stockholmstrakten. Alla är välkomna
till vår kyrka, Hagakyrkan, så även du. Vår kyrka såväl som andra, består av ofullständiga människor som har det gemensamt att de har en tro på
Jesus Kristus som har dött på ett kors för allas våra synder och därmed ger oss som tror på honom evigt liv. (Läs bibeln Johannes kapitel 3 vers 16)
I och med detta har Jesus Kristus tagit makten över döden. Han uppstod igen efter tre dagar och sitter nu på Guds högra sida. Välkommen till
Hagakyrkan, Vi ska redan nu börja be för dig, att du ska få det ditt hjärta längtar efter. Samuel Wombell”.

Om den kristna kyrkans
nödvändighet att vilja hjälpa, oberoende av förmåga, har beskrivits av mig flertalet gånger tidigare, bland annat
här: http://www.kyrkor.be/051118.htm.
Pingstkyrkan

i

Örebro (http://www.orebro.pingst.se) svarade via dess ungdomspastor Stefan Kindevåg
med sedvanlig svenskdjävlig obarmhärtighet och okristlighet ”Jag skulle uppskatta om du tog
bort mig från din maillista. Mvh Stefan”.
…
(stefankindevag@pingst.se)

Sent: Tuesday, August 23, 2011 3:10 AM
627:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svin i prästkragar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 19, 2011 1:29 PM
626:e Vädjan om hjälp.

Sveriges svin i kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, August 16, 2011 1:49 PM
625:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Saturday, August 13, 2011 1:11 AM
624:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, August 09, 2011 11:59 AM
623:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk
(http://www.kyrktorget.se/lagadalskyrkan), en kyrka som tillhör bland annat Sveriges djävulska pingströrelse,
kommenterade via dess svenska pastorsdjävul Peringe Pihlström (info@lagadalskyrkan.se) med kallt avvisande
svenska ord ”Tack att du enligt löfte tar bort denna adress från ditt mailutskick.”.
…
Sent: Saturday, August 06, 2011 2:18 AM
622:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Sankta Eugenia katolska församling i
Stockholm (eugeniafors@telia.com) välkomnade med orden ”Hej Torsten! Du är välkommen till vår kyrka! Vad gäller äktenskap kan vi
inte förmedla men vi ska be till Gud att han tar detta i sina händer. Hälsningar och Gud välsigne dig! Elisabeth, S:ta Eugenia förs. ” Äktenskap
kan naturligtvis inte förmedlas, men kontaktskapande forum kan förmedlas, liksom även kontakter kan
förmedlas. Om detta har förklarats förut (http://www.kyrkor.be/051118.htm).
…
Sent: Tuesday, August 02, 2011 11:50 PM
621:a Vädjan om hjälp.
satans Svenska Kyrkan och djävulsk svensk pingströrelse
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 29, 2011 1:27 AM
620:e Vädjan om hjälp.
antikristliga präster i Svenska Kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 26, 2011 12:09 AM
619:e Vädjan om hjälp.
satans präster i djävulska Svenska Kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 22, 2011 1:38 PM
618:e Vädjan om hjälp.
djävulska Svenska kyrkan med satans präster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 19, 2011 12:38 AM
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 15, 2011 2:01 PM
616:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 12, 2011 5:45 AM
615:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 08, 2011 3:28 PM
614:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 05, 2011 1:06 PM
613:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka inom djävulens svenska samfund
Gemensam Framtid. Brunskogs Missionsförsamling (http://www.kyrktorget.se/tallaskyrkan) tillhörande satans svenska
trossamfund Gemensam Framtid (http://gemensamframtid.se) svarade via svensken Elisabet Johansson
(elisabet.joh@telia.com) med orden ”Jag kan inte hjälpa dig med dina problem, tyvärr! Jag är inte pastor, bara ordförande
i en liten församling borta i Värmland. Snälla radera mig från din mail-lista! Jag är inte skyldig till din situation! Vänligen Elisabet”.
Den blinda svensken ser inte att den direkta orsaken till problemet är svenska kyrkor och svenska
präster/pastorer, och att roten till problemet är satan. Satan regerar genom svenska kyrkors
präster/pastorer/ordföranden. Skulden är direkt förknippad till svenska prästers och svenska pastorers aktiva
och passiva synder. Skulden är därutöver också direkt förbunden till en arrogant och oförnuftig svensk kvinna
vars namn numera betyder bedräglig seger; seger för satan i Sverige.
…
Sent: Friday, July 01, 2011 5:50 AM
612:e Vädjan om hjälp.

satans Svenska kyrkan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 28, 2011 11:39 AM
611:e Vädjan om hjälp.
Svenska svin med prästkragar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 24, 2011 6:50 AM
610:e Vädjan om hjälp.

satans svenska präster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
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Sent: Tuesday, June 21, 2011 12:40 AM
609:e Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkor
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 17, 2011 2:43 PM
608:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 14, 2011 5:56 AM
607:e Vädjan om hjälp.

Svenska svin
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 10, 2011 6:42 AM
606:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 07, 2011 12:23 AM
605:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 03, 2011 12:26 PM
604:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 31, 2011 4:54 AM
603:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 27, 2011 1:32 AM
602:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 24, 2011 12:53 AM
601:a Vädjan om hjälp.
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Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Församlingen Victory Bibelcenter i
Linköping (http://www.victorybibelcenter.se) svarade djävulskt via kyrkans svenska pastor Håkan Eriksson
(info@victorybibelcenter.se) ”Grattis till den 600:e vädjan. Men om det inte har blivit någon hjälp hittills är det väl dags att ändra begäran. Hur vore
det att be till Gud själv? Han bönhör ju oss i behaglig tid och hjälper oss på frälsningens dag. (2 Kor 6:1-2) Fråga Gud om du behöver förändra dig.
Mvh H.E.”. På sedvanligt svenskt pastorsmanér, d.v.s. med hjärtlöshet och tanklöshet, uttrycker denna svenska pastor med motsvarande ord att
”Eftersom jag som svensk pastor hittills har vägrat att hjälpsamt välkomna dig bör du ändra dina omständigheter själv. ”

Den svenska
trosrörelse-pastorn inbillar sig kanske 1) att eftersom ingen svensk kyrka vill välkomna till församlingstillhörighet
bör Torsten upphöra att vilja finna församlingstillhörighet, och 2) att eftersom ingen svensk pastor/präst vill
underlätta till kontaktskapande bör Torsten upphöra att vilja dela livet och ingå äktenskap med en kristen kvinna.
Eftersom Torsten är utesluten ifrån kyrkan får Torsten skylla sig själv. Eftersom Torsten är ratad av alla Sveriges
pastorer och präster får han skylla sig själv. Eftersom Torsten saknar kristna vänner får han skylla sig själv.
Eftersom Torsten som utesluten saknar naturliga kontakter med kyrkfolk får han skylla sig själv. Den svenska
framgångsteologi-pastorn säger alltså; att människor som har svåra omständigheter förtjänar dem, och att det
är upp till var och en att få sina behov mötta av Gud. Fy, vilken ogudaktig teologi och djävulsk människosyn! Så
långt ifrån medmänsklighet, kärlek och godhet! (http://www.kyrkor.be/051118.htm)
…
Sent: Friday, May 20, 2011 12:04 AM
600:e Vädjan om hjälp.
djävulens svensk-pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp för …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
...
Sent: Tuesday, May 17, 2011 1:53 AM
599:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskförvirrad kyrka. Åkerbygdens Alliansförsamling i
Skillingaryd (aker.allians@tele2.se) svarade vardagligt tanklöst via dess svenska pastor Helena Boberg Oscarsson ”Jag
har fått nog av dina svordomar och högst okristliga uttalanden om alla pastorer. Vill du vara snäll att ta bort mig från din
sändlista. Med vänlig hälsning, Helena Boberg Oscarsson ”. Den blinda svenska pastorn ser inte att ”satans svenska

pastorer” inte är en svordom, men är en verklig beskrivning av svenska pastorers och prästers andliga
tillhörighet. Många svenska präster tillhör satan genom deras grava förvanskning av evangelium och vanställning
av den bibliske Jesus Kristus. Likaså tillhör nog åtskilliga svenska pastorer satan i det att de i praktiken inte
tjänar Gud. Den svenska pastorn i Åkerbygdens Alliansförsamling i Skillingaryd förväxlar evangelikal klarsyn
med okristlighet. Det okristliga i sammanhanget är dessa svenska pastorer som vägrar att underställa sig Guds
vilja.
…
Sent: Friday, May 13, 2011 2:03 AM
598:e Vädjan om hjälp.
satan med Sveriges svenska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Pingstkyrkan i Lindesberg
(http://www.pingstlindesberg.se) svarade kyligt och okristligt via dess svenska pingstpastorsdjävel Mats Magnusson
(info@pingstlindesberg.se) med sedvanligt svenskt avvisande ”Vill du vara snäll och ta bort våra e-post adresser från din maillista. Det gäller alltså både mats.magnusson@pingstlindesberg.se och info@pingstlindesberg.se. Tack på förhand. Mvh Mats
Magnusson”.

Sent: Tuesday, May 10, 2011 12:46 AM
597:e Vädjan om hjälp.
Svenska pastorer i sällskap med satan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 06, 2011 3:08 AM
596:e Vädjan om hjälp.
Svenska präster tillsammans med satan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Julita Filadelfiaförsamling
(http://www.lidabacke.se) tillhörande svenskdjävulska Pingströrelsen svarade okristligt och anonymt via e-post
adressen (filadelfia@julita.pingst.se) med svensk likgiltighet ”Hej. Önskat du tar port vår Motagar adress. Vänliga Hälsningar
Filadelfiaförsamlingen Julita”.
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Sent: Tuesday, May 03, 2011 1:05 AM
595:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svenska pastorer samarbetar med satan
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 29, 2011 1:08 AM
594:e Vädjan om hjälp.
Hjärtlösa och djävulska pastorer i Sveriges
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 26, 2011 12:54 AM
593:e Vädjan om hjälp.

Pastorsdjävlarna i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 22, 2011 12:40 AM
592:a Vädjan om hjälp.

Sveriges pastorsdjävlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 19, 2011 8:52 AM
591:a Vädjan om hjälp.
djävulska svensksvin med prästkragar på
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 15, 2011 12:12 AM
590:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 12, 2011 10:28 AM
589:e Vädjan om hjälp.
satans svenska präster i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 08, 2011 3:00 AM
588:e Vädjan om hjälp.
satans svenska pastorer i Sverige
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Monday, April 04, 2011 11:36 AM
587:e Vädjan om hjälp.
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satans svenska pastorer och svenska präster i
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…

Sverige

Sent: Friday, April 01, 2011 10:27 AM
586:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk cowboylekande kyrka. Den egendomligt
cowboylekande och sekt-anklagade kyrkan Kingdom Center i Höör (http://www.kingdomcenter.org) svarade svenskt
okristligt och avvisande med orden ”Vänligen ta bort oss från din maillista. Med vänlig hälsning Kingdom Center Sweden ”
via adressen (info@kingdomcenter.org).
…
Sent: Tuesday, March 29, 2011 11:17 AM
585:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga svinpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 25, 2011 11:40 AM
584:e Vädjan om hjälp.
Svinsvenskar med pastorstitlar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig tidigare pingstpastor.
En medlem av pingstdjävliga Ardenforsklanen, tidigare pingstpastorn men fortfarande tillhörande äldstekåren i
Pingstkyrkan i Linköping (http://www.lkp.pingst.se), Andreas Ardenfors (andreas.ardenfors@pingst.se), svarade avvisande
med orden ”Jag önskar att raderas från denna lista”. I likhet med hans pingstkyrkosläkting Tomas Ardenfors, har
också Andreas Ardenfors valt att istället praktisera sitt hyckleri numera som politiker. Andreas Ardenfors är idag
istället förste vice ordförande i Linköping kommunfullmäktiges presidium och en av omsorgsnämndens
kontaktpolitiker i Linköping för Kristdemokraterna; ett skenkristet politiskt parti vars partiledare saknar politisk
vilja att begränsa dödandet av oskyldiga människor genom abort. Ardenforsklanens Tomas Ardenfors, som
inspirerades av djävulen till att utesluta mig ifrån hans sekteristiska Karisma Center, fortsätter även i hans
politiska karriär som Moderat kommunalpolitiker i Sollentuna med likartade extremmanipulativa,
sanningsfientliga, anti-transparenta och pseudodemokratiska gärningar. Om pingströrelsens sanningsskygga,
manipulativa och anti-transparenta pseudodemokrat Tomas Ardenfors kan läsas här (http://www.wanngard.se) och
sés här (http://www.youtube.com/watch?v=_D70PeNUl3I) och här (http://www.youtube.com/user/TvSollentuna#p/search/0/znsSoqCB4l8).
…
Sent: Tuesday, March 22, 2011 9:11 AM
583:e Vädjan om hjälp.

Svenska svin
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Pingstkyrkan i Avesta
(http://www.avesta.pingst.se) svarade svenskt och okristligt via pingstkyrkans svenska föreståndare och svenska
pingstpastorsdjävel, Thomas Hallström (thomas.hallstrom@pingst.se), med de avvisande orden ”Tacksam om du tar bort
min adress från maillistan. /Thomas Hallström”.
…
Sent: Friday, March 18, 2011 10:42 AM
582:a Vädjan om hjälp.

Svenska svin i prästkragar
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 15, 2011 10:03 AM
581:a Vädjan om hjälp.
Sveriges svenskdjävliga pingstpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Pingstkyrkan i Kramfors
(http://www.kramforspingst.com) svarade anonymt (kyrkan@kramforspingst.com) och okristligt avvisande så som svenska
pingstkyrkodjävlar brukar göra. Denna pingstkyrkodjävel skrev ” Jag begär att denna mailadress ska raderas.”.
…
Sent: Friday, March 11, 2011 12:04 PM
580:e Vädjan om hjälp.

Svenska svinpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 08, 2011 2:06 AM
579:e Vädjan om hjälp.

Sveriges sviniga präster
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 04, 2011 1:07 AM
578:e Vädjan om hjälp.

Sveriges svinpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga ”kyrkor”.
Livets Ords Bibelcenter i Uppsala (http://www.lobc.se) svarade obibliskt med orden ”Var vänlig och radera oss från din
mail-lista. Inga fler utskick till denna adress. Tack!” via en anonym svensk genom adressen (lobc@livetsord.se).
Pingstkyrkan Norrhammar i Taberg (http://www.pingstkyrkantaberg.com) svarade via pingstkyrkans svenska
föreståndare och pingstpastorsdjävel Mattias Gustafsson (mattias.gustafsson@pingstkyrkantaberg.com) med de okristligt
avvisande orden ”Jag önskar bli borttagen från sändlistan. MVH Mattias Gustafsson ”.
…
Sent: Tuesday, March 01, 2011 12:53 PM
577:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 25, 2011 1:09 AM
576:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 22, 2011 1:10 AM
575:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Pingstkyrkan i Avesta
(http://www.avesta.pingst.se) svarade okristligt och anonymt via en svensk pingstkyrkodjävul (pingst.avesta@crossnet.se)
med de avvisande orden ”Tacksam om du stryker oss från maillistan. Mvh Pingstförsamlingen Avesta”.
…
Sent: Friday, February 18, 2011 12:01 AM
574:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 15, 2011 12:32 AM
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Örbyhus/Österbybruks Pingstförsamling
(http://www.obypingst.se) svarade respektlöst svenskt via den svenska pingstkyrkans svenska föreståndare Kjell
Nilsson (kyrkan@obypingst.se) med de svenska orden ”Broder Torsten. Med all respekt för dig så vill jag ändå be dig att ta
bort bifogad adress från ditt register.” Svenska pastorn saknar uppenbarligen respekt för Guds ord, eftersom svenska
pastorn varken vill hjälpa eller välkomna.
…
Sent: Friday, February 11, 2011 8:33 AM
572:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 08, 2011 3:21 AM
571:e Vädjan om hjälp.

Sveriges pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet
(http://www.tabernaklet.se) svarade oförskämt som en typiskt kyrklig svensk, och just denna svensk var en kvinna
med namnet ”Sara K.” (tabernaklet@home.se), (http://www.tabernaklet.se/Resources/Stipendieansokan.doc). Den svenska
baptistdjävulen skrev ”Va fan går du på ? Glömt dina piller i morse eller ? Sluta spamma, nästa gång blir det polisanmälan.
/Sara K.”.
…
Sent: Friday, February 04, 2011 8:47 AM
570:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till svenska/sataniska pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 01, 2011 9:27 AM
569:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges/satans pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 28, 2011 12:49 AM
568:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig pingstkyrka. Pingstkyrkan i Karlskoga
(www.karlskoga.pingst.se) svarade via pingstkyrkans anställda ungdomsledare – svensken Angelica Ärlandsback
(info@karlskoga.pingst.se, angelica@karlskoga.pingst.se), med de svenskt avvisande orden ”Jag önskar bli borttagen ur din
mottagarlista. Mvh Angelica”.
…
Sent: Tuesday, January 25, 2011 3:16 AM
567:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 21, 2011 5:09 AM
566:e Vädjan om hjälp.
Sveriges omänskliga och ogudaktiga pastorer
Hej!
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Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 18, 2011 6:57 AM
565:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävliga svenskpastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Den svenskytliga och hycklande församling Livets Ord i Uppsala (www.livetsord.se) svarade via svenskpastorn Robert
Ekh (robert.ekh@livetsord.se) med ett okristligt avvisande och med dödande ord ”Jag begär att min mejladress raderas
från din mottagarlista. Tack! Vänligen, Robert Ekh”.
Sävaråkyrkan i Sävar tillhörande Pingströrelsen svarade tanklöst via dess svenska pastor André Jakobsson
(andre@savar.se). Den svenska kyrkan i Sävar inbillar sig att jag skulle ha efterfrågat äktenskapsförmedling, och
svarade följaktligen med svenskpastoralt trams ”Vi brukar välkomna alla som kommer till vår kyrka för att fira gudstjänst. Så kommer
vi att fortsätta att göra. Så kommer du till Sävar så är du varmt välkommen till oss i Sävaråkyrkan. Däremot kan vi varken utlova eller hjälpa till när
det gäller äktenskaplig gemenskap. Vi försöker stödja våra medlemmar i deras livsvandring - men har ingen äktenskapsförmedling. Vi vill härmed
säga att du är välkommen i vår gudstjänstgemenskap - och samtidigt säga att vi inte vill ha några fler brev ifrån dig därför att vi uppfattar dom som
kränkande. Hoppas du stryker mig från din lista nu. /André Jakobsson - föreståndare i Sävaråkyrkan”.

Responsen från den förvirrade
pingstkyrkan i Sävar indikerar bristande insikt om den Bibliska kallelsen till Jesu efterföljelse. Kristet
lärjungaskap innefattar att hjälpa människor och till samhällsansvar. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja
hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och
likgiltighet är hyckleri. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan
förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla. Om den kristna kyrkans relationsansvar kan läsas
bland annat här: (www.kyrkor.be/051118.htm). Sveriges kyrkor har uppenbarligen ännu inte förstått Guds kallelse
till Jesu efterföljelse.
…
Sent: Friday, January 14, 2011 10:56 AM
564:e Vädjan om hjälp.
Sveriges ogudaktiga pastorssvin
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 11, 2011 12:10 AM
563:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk ”kyrka”. New Life Göteborg (www.newlife.nu)
tillhörande trossamfundet Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt via adressen (info@newlifegoteborg.se) med
svenskpastoral kristuslöshet genom de svenska pastorsdjävliga orden ”Hej, vi önskar inga fler utskick. New Life
Göteborg”.
…
Sent: Friday, January 07, 2011 8:36 PM
562:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 04, 2011 10:34 PM
561:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 28, 2010 9:13 AM
559:e Vädjan om hjälp.
Djävulens/Sveriges pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
108

…

109

Sent: Friday, December 24, 2010 10:49 AM
558:e Vädjan om hjälp.
Svenska Livets Ords hyckleri och ytlighet
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en ytlig svensk kyrka. Livets Ord i Uppsala
(http://www.livetsord.se) svarade via kyrkans receptionist, svensken Ulla Berglund (info@livetsord.se), med likgiltig
svensk-kyrklig kyla ”Vi tackar för dina mail men vi skulle uppskattta att inte få mer av era mail. ”. Livets Ords svenska
hyckleri och ytlighet i Uppsala ekar utöver världen.
…
Sent: Tuesday, December 21, 2010 9:55 AM
557:e Vädjan om hjälp.
Sveriges vidriga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, December 17, 2010 1:12 AM
556:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Pingstkyrkan i Norsjö (www.norsjo.pingst.se)
svarade via en av svenska pingstkyrkans svenska pingstkyrkodjävlar. Pingstkyrkans styrelseordförande Lena
Brännström (lena.brannstrom@norsjo.net) svarade avvisande och obarmhärtigt som svenska pingstkyrkodjävlar brukar
göra, med svenska orden ”Var snäll och radera mig från din e-postlista då vi läst ditt meddelande tidigare.”. Kyrkliga
svenskar med positioner är vanligtvis okristligt avskum, och denne svensk utgör uppenbarligen inget undantag
från den svenska regeln.
…
Sent: Tuesday, December 14, 2010 1:58 AM
555:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, December 10, 2010 1:43 AM
554:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges/djävulens pastorer
Hej!
Ännu en gång vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 07, 2010 2:38 AM
553:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundrafemtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, December 03, 2010 4:36 AM
552:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundrafemtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 30, 2010 1:33 AM
551:a Vädjan om hjälp.
Sveriges onda och svenskt fega pastorsdjävlar
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Hej!
Femhundrafemtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 26, 2010 7:20 AM
550:e Vädjan om hjälp.
Svenskt fega och onda pastorsdjävlar
Hej!
Femhundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. Däremot mailbombade en svensk
pingstpastorsdjävul mot mig med över sextio tomma e-post inom tidsramen av tre minuter. Den svenska
pingstpastorsdjävulen var gissningsvis frustrerad över min sanna beskrivning av svenska pingstpastorsdjävlar
som ”pingstsvin” i föregående rubrik, men pingstpastorsdjävulen saknade förmodligen den nödvändiga
intellektuella kapaciteten att svara, och givetvis saknar det svenska pingstsvinet godhet och kristen inställning
- eftersom pingstsvinet är svensk. Pingstsvinet som mailbombade heter Christer Tornberg (christer@skovdepingst.se)
och är föreståndare i Pingstkyrkan i Skövde (www.skovdepingst.se).
…
Sent: Tuesday, November 23, 2010 1:04 AM
549:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svenskdjävulska pingstsvin
Hej!
Femhundrafyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 19, 2010 7:39 AM
548:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svenska svin i prästkragar
Hej!
Femhundrafyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 16, 2010 2:13 AM
547:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundrafyrtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 12, 2010 12:09 PM
546:e Vädjan om hjälp.
satans svenska pastorsdjävlar
Hej!
Femhundrafyrtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensksatanisk pingstkyrka. Pingstkyrkan i Jönköping
(www.jonkoping.pingst.se) svarade via kyrkans föreståndare och svenska pingstpastorsdjävul Chatrine Carlson
(chatrine.carlson@jonkoping.pingst.se) med okristligt svenskt avvisande ”Var vänlig och ta bort info@jonkoping.pingst.se från
din mejllista. Mvh Chatrine Carlson”.
…
Sent: Friday, November 05, 2010 5:16 AM
545:e Vädjan om hjälp.
Sveriges och satans präster
Hej!
Femhundrafyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Fridhemskyrkan i Mora
(www.fridhemskyrkan.se), tillhörande djävulskt moralförvirrade Svenska Baptistsamfundet, svarade via kyrkans
föreståndare och svenska pastorsdjävul Eva Reithner (fridhemskyrkan@telia.com) med obarmhärtighet och kall
avvisning ”Skicka inte fler mail till Fridhemskyrkans adress.”.
…
Sent: Tuesday, November 02, 2010 6:08 PM
544:e Vädjan om hjälp.
Sveriges och satans pastorer
Hej!
Femhundrafyriofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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två svenska kyrkor.

Församlingen Staden på Berget i Horred (www.stadenpaberget.se) svarade via dess svensk-hycklande pastorsdjävul
Kai Serholt (pastor.kai@stadenpaberget.se) med följande falskheter ”Har under lång tid fått flera mejl från Dig och som beskriver Dina
behov. Först vill jag bara säga att jag inte har något mandat från Gud att hjälpa i Din belägenhet, för att kunna detta krävs att vi har en relation
tillsammans och känner varandra ganska bra. För det andra kan detta inte ske över internet. Min förhoppning och bön är att Vår far Gud har en väg
i förutberedda gärningar också för Dig eftersom han älskar dig så mycket och har gett sin son för Dig och mej samt hela värden. Efter detta mejl vill
jag att Du stryker mej från Din mejllista. I förhoppning om den bästa Gudomliga lösningen för Dig Hälsning i Kristus Kai Serholt ”.

För det första
är anmärkningsvärt att pastorsdjävulen medger att han har mottagit min vädjan om hjälp under en lång tid,
men att han trots det tidigare har vägrat att svara. För det andra avslöjar den svenska pastorsdjävulen att han
saknar kunskap om Gud och saknar ett hjärta efter Guds behag, genom att pastorsdjävulen missrepresenterar
Biblisk kristendom i påståendet att han saknar mandat från Gud att hjälpa. (James 2:13-20, Proverbs 3:27-28, Luke
10:25-37, Matthew 23:3, Luke 16:19-25, 1 Cor 7:9) För det tredje kastar den svenska pastorsdjävulen fram ett
skenargument att människor inte kan relatera till varandra via Internet (m.a.o. att människor omöjligtvis kan
kommunicera i skrift, i röstsamtal eller videokonferens via Internet). För det fjärde inbjuder den svenska
pastorsdjävulen inte heller till kommunikation i fysisk närvaro, eftersom svenska pastorsdjävulen egentligen inte
vill träffas, och därför avvisar pastorsdjävulen all framtida kommunikation. Och, vad hjälper det att en tanklös,
obarmhärtig och falsk pastor skriver ”Min förhoppning och bön är att Vår far Gud har en väg i förutberedda gärningar också för Dig”
men saknar själv gärning och även viljan till gärning? Med andra ord; domen skall utan barmhärtighet drabba
också denna svenska pastorsdjävul.
(Jakobsbrevet 2:13-20)
”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad
hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar
mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så
är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro
utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och
bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?”

Sannerudskyrkan i Kil (www.sannerudskyrkan.se) tillhörande det djävulskt moralförvirrade och heretiska
trossamfundet Svenska Baptistsamfundet (som firar homosexuellas samlagssynd och äktenskapssynd), svarade
okristligt via kyrkans svenska ordförande (ordforande@sannerudskyrkan.se) med orden ”Radera min mailadress då jag
arbetar på Skogsstyrelsen! tack ingemar”. Kyrkans ordförande anser med andra ord att hans ordinarie arbete på
Skogsstyrelsen utgör ett hinder för kyrkans ordförande att fungera som en kristen.
…
Sent: Friday, October 29, 2010 9:31 PM
543:e Vädjan om hjälp.

satans svenska präster
Hej!
Femhundrafyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Missionskyrkan i Anderstorp
(www.missionskyrkan.net) svarade okristligt via kyrkans svenska pastor Ing-Marie Gustavsson-Jönsson (ingmarie@missionskyrkan.net) med svenskkyrklig likgiltighet ”Undertecknad ber att få bli bortplockad från mail-sidan. Tack! IngMarie Gustavsson-Jönsson, Anderstorp”.
…
Sent: Tuesday, October 26, 2010 12:06 AM
Subject: 542:a Vädjan om hjälp.
542:a Vädjan om hjälp.
satans svenska pastorer
Hej!
Femhundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 22, 2010 12:40 AM
Subject: 541:a Vädjan om hjälp.
541:a Vädjan om hjälp.

satans svenska kyrkor
Hej!
Femhundrafyrtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 19, 2010 2:05 AM
Subject: 540:e Vädjan om hjälp.
540:e Vädjan om hjälp.
djävulen härskar genom svenska pastorers gärningar
Hej!
Femhundrafyrtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en tidigare svenskkyrklig ordförande. Ordförande i EFS
Missionsförening i Bollnäs, tillhörande distriktet EFS Mittsverige, svarade via svensken Inger Nordenberg
(inger.nordenberg@home.se) med svenska ord ”Jag är inte pastor och jag har inte tillgång till någon församling. Därför ber jag
dig att ta bort min adress ur ditt register. Vänligen Inger Nordenberg ”.
…
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Sent: Friday, October 15, 2010 10:43 PM
Subject: 539:e Vädjan om hjälp.
539:e Vädjan om hjälp.
djävulen influerar svenska pastorers tankar
Hej!
Femhundratrettionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska pingstkyrkodjävlar.
Pingstkyrkan i Uppsala (www.uppsala.pingst.se) svarade okristligt via kyrkans svenska pingstpastorsdjävul Isabel
Möller (isabel.moller@pingst.se) med svenskpastoral likgiltighet och svensk omänsklighet ”Jag undanbeder mig fler mail i
fortsättningen. Tack på förhand. / isabel”.
Pingstkyrkan i Malå (www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.mala) svarade både tanklöst och hjärtlöst via kyrkans svenska
pingstpastorsdjävul Rodhe Green (rodhe.green@pingst.se) med följande dravel ”Tyvärr, vi kan inte avhjälpa Dina behov av
gemenskap eller äktenskap. Vi är en liten församling i Norrland, har inga singlar jag vill rekommendera. Medlemsskap söker man inte via internet
utan genom personlig kontakt. Inte heller skapas förtroende genom brev där du redan i inledningen kastar bort Dina chanser att få ett positivt svar.
Så var snäll och plocka bort mitt namn från din maillista! Mvh Rodhe Green ”.

Den svenskt förvirrade pingstpastorsdjävulen begår
här två klassiska misstag: 1) Pingstpastorsdjävulen förväxlar kapacitet med vilja när hon inleder med orden ”kan
inte” och specificerar i nästa mening oförmågan med bland annat en ovilja att rekommendera (vill inte). 2)
Pingstpastorsdjävulen inbillar sig att hon kan rekommendera människor i frånvaro av relation med bägge parter.
För det första bör hon överhuvudtaget inte alls rekommendera. För det andra kan hon inte rekommendera i
avsaknad av relationsmässig kunskap om bägge parter, vilket pingstpastorsdjävulen definitivt saknar. Utöver
pingstpastorsdravlet om förmåga/vilja och rekommendationer, måste nog pingstpastorsdjävulen angående
förtroendekravet resonera ungefär så här: Torsten har vädjat till Sveriges pastorer och präster om hjälp i snart åtta år.
Efter flera års artiga brev till alla Sveriges kyrkor begynte Torsten att välgrundat kritisera svenska pastorer och mig för vår
obarmhärtighet och ondska mot Torsten. Jag tycker inte om att i bli omskriven som obarmhärtig och ond trots att jag har bevisat
genom min passivitet och likgiltighet att jag faktiskt är det. Jag kommer aldrig någonsin att erkänna min obarmhärtighetssynd,
min ondska, min okunskap, och mina tankefel, eftersom jag är en svensk pastor. Därför vill jag nu absolut inte göra det rätta
och goda.

…

Sent: Tuesday, October 12, 2010 1:01 AM
Subject: 538:e Vädjan om hjälp.
538:e Vädjan om hjälp.
djävulen inspirerar svenska pastorers hjärtan
Hej!
Femhundratrettioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av tre svenskdjävulska kyrkor.
Trossamfundet Svenska Alliansmissionen (www.alliansmissionen.se) svarade okristligt via trossamfundets svenska
administrationschef JanOlof Svensson (janolof.svensson@alliansmissionen.se), med svensk kyrkolikgiltig avvisning
”Tacksam om du tar bort mig från din sändlista.”.
Korskyrkan i Alingsås (www.korskyrkanalingsas.se) med förbindelser till trosrörelsen och sekteristiska
Södermalmskyrkan svarade okristligt, via en anonym ”Christer” (info@korskyrkanalingsas.se). Möjligtvis är det
pastorsdjävulen Hans Marklund som står bakom. Svensk-djävulska kyrkan avvisade genom orden ”Tacksam om
du vill radera den här adressen./Tack Christer.”.
Hagakyrkan i Markaryd tillhörande svenskdjävliga EFS (www.efs.nu/portal/page/portal/hagakyrkan/startsida_EFS_hagakyrkan) svarade
ogudaktigt via den anställde svenska pastorsdjävulen Daniel Hjort (daniel.hjort@efs.nu, hagakyrkan@efs.nu) med kalla
svenska avvisande ord ”Jag ber dig att du tar bort denna adress från mottagarlistan.”.
…
Sent: Friday, October 08, 2010 12:41 AM
Subject: 537:e Vädjan om hjälp.
537:e Vädjan om hjälp.
Satan härjar inom Sveriges kyrkor som utesluter Guds tjänare
Hej!
Femhundratrettiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenskdjävulska kyrkor.
Lugnås Pingstförsamling i Mariestad (www.lugnaspingst.se) svarade via kyrkans svenska pingstpastorsdjävul Magnus
Viklund (Magnus.Viklund@pingst.se) med sedvanligt svenskpastorala anklagelser mot Torsten. Pingstpastorsdjävulen
anklagade att Torsten är en varg (Apg. 20:29). Liknande och återkommande anklagelser från den svenska
pingströrelsen är bl.a. att Torsten är en falsk kristen, och att Torstens syfte (som vargens) är att skada och
förstöra kyrkans medlemmar och att förkunna heresi i avsikt att förleda människor bort ifrån Gud. Den svenska
pingstpastorsdjävulen skrev ”Vi vill inte ha flera mail från dig! Ingen herde vill släppa in en varg till sina får så det är klar
att det blir ett nej, omvänd dig bli ett får så kanske någon församling vill ta emot dig.Kastar du skit även på mig nu som du
gjort med alla andra pastorer så bevisar du bara att du är en varg. Magnus Viklund, Pastor Lugnås Pingstförsamling”. Enligt

allmän uppfattning inom svensk pingströrelse är Torsten utesluten ifrån kyrkorna i Sverige av goda skäl, genom
syftet att skydda den goda kyrkan ifrån den onda Torsten.
Pingstförsamlingen i Kolmården (www.kolmarden.pingst.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans kontaktperson Bernt
Hansson (info@kolmarden.pingst.se) med följande ord ”Eftersom vi inte har resurser att bistå dig så är jag tacksam om du tar bort vår
adress. Hälsningar Bernt Hansson”. En sådan förklaring om att en kyrka skulle sakna resurser som skäl till att inte
112

113

välkomnande hjälpa kan i princip endast godtas som sant om t.ex. kyrkan saknar pastor samt endast har
fåtal medlemmar samt att alla medlemmarna knappt är förmögna att besöka kyrkan. Annars återstår bara två
alternativ: 1) pingstkyrkan talar osanning angående förmågan men i själva verket saknar kyrkan vilja, eller 2)
kyrkan felaktigt föreställer sig att Torsten har särskilda behov utöver det Torsten faktiskt frågar kyrkan om.
Eftersom lögnen ofta är besvärsfri bland svenska pingstpastorer är det mest sannolikt att pingstkyrkan bara
ljuger.
Tunadalskyrkan i Köping (www.tunadalskyrkan.se) tillhörande Svenska Missionskyrkan svarade obarmhärtigt via
kyrkans föreståndare och svenska pastorssvin Eva Andreas (pastor@tunadalskyrkan.se) med kalla svenska ord ”Tacksam
om du vill radera den här adressen. Eva Andreas pastor”.
Månsarps Missionsförsamling (www.missionshuset.nu) tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade okristligt via
kyrkans svenska pastor David Skoglar (david.skoglar@telia.com) med de svenskt avvisande orden ”Jag vill inte mottaga fler
brev och ber att min adress raderas. /Tack David”.
Sent: Tuesday, October 05, 2010 3:20 PM
Subject: 536:e Vädjan om hjälp.
536:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges djävulska kyrkor
Hej!
Femhundratrettiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svensk-djävulska kyrkor.
Vallhamrakyrkan i Sävedalen (www.vallhamrakyrkan.nu), tillhörande Partille Pingstförsamling, svarade via den
svenskdjävliga pingstpastorn Mark Beckenham (mark.beckenham@vallhamrakyrkan.nu) med sedvanligt svenskpastoral
ointelligens, svenskpastorala fördomar och svenskpastoral hjärtlöshet. Den svenska pingstpastorsdjävulen skrev
”Jag ber dig vänligen men bestämd att ta bort oss från din maillista. Kristen gemenskap och kontakt med en kvinna som kan förhoppningsvis leda
till äktenskap är ingenting man via mail kan lova eller ordna. Jag utgår ifrån att du personligen försökt ta kontakt med församlingarna/ kyrkor som
finns i din närhet. Då detta inte resulterat i något som du är nöjd med, kan jag bara tro att dina bekymmer ligger djupare än så. Ditt sätt att hantera

detta via upprepade anklagelser är mycket beklagligt och jag önskar att du skulle förstå att detta inte leder till någonting konstruktivt. ”.

Pingstpastorsdjävulens inställning till frågan om vilja att välkomna och viljan att hjälpa är att frågan är omöjligt
att besvara. Svenska pingstpastorsdjävulen säger att ingen människa kan besvara en förfrågan om vilja – i
synnerhet inte via elektronisk post. Däremot indikerar pingstpastorsdjävulen via elektronisk post att han inte
vill kommunicera ytterligare, och tydligt deklarerar att han bestämt inte vill motta fler vädjande brev.
Pingstpastorsdjävulen resonerar och säger dessutom, precis som alla andra svenska pingstpastorsdjävlar i
Sverige hittills, att eftersom ingen kyrka i Sverige vill välkomnande hjälpa Torsten så innebär det att orsaken
beror på att Torsten har djupliggande bekymmer.
Frälsningsarmén i Norrköping svarade anonymt (Norrkoping@fralsningsarmen.se) med följande korta mening ”Radera vår
mejl. Tack!”. Kallt, hårt, obarmhärtigt, anonymt och typiskt svenskpastoralt.
…
Sent: Friday, October 01, 2010 8:50 AM
Subject: 535:e Vädjan om hjälp.
535:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges djävulska präster
Hej!
Femhundratrettiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskt trossamfund. Det djävulska trossamfundet EFS,
via EFS Väst-Sverige (www.efsvast.se) och EFS i Göteborg, svarade okristligt genom dess kontaktperson; svenska
pastorn Paul Persson (paul.persson.gbg@efs.nu). Den svenska EFS pastorns bristande förstånd är typisk för svenska
pastorer, liksom pastorns ovilja att följa Jesus Kristus också är typisk för svenska pastorer. Dialogen med den
pinsamt svensk-djävliga pastorn kan läsas här: www.kyrkor.be/Paul-Persson-EFS.pdf .
…
Sent: Tuesday, September 28, 2010 10:35 AM
Subject: 534:e Vädjan om hjälp.
534:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Femhundratrettiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 24, 2010 10:57 AM
Subject: 533:e Vädjan om hjälp.
533:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensk-djävulska kyrkor
Hej!
Femhundratrettiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en hycklande svensk kyrka. Frälsningsarmén i Sverige
svarade svenskt via den svenska kyrkdjäveln Theres Frisk (theres.frisk@fralsningsarmen.se), som ansvarar för
Frälsningsarméns World Youth Convention, med svenskt och okristligt avvisande ord ” Jag vet inte hur jag har
hamnat på ditt nyhetsbrev men jag skulle vilja att du strök mig från din lista. ” Ungdomar som eventuellt lär kristendom
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genom Theres Frisk’s exempel utvecklas rimligen till en nästa generation av svenska kyrkdjävlar. Om senare
någon av ungdomarna omvänder sig och istället väljer att hänge sig till Kristi efterföljelse kommer den ungdomen
troligtvis att uteslutas ifrån Frälsningsarmén och ifrån övriga av satans svenska kyrkor.
…
Sent: Tuesday, September 21, 2010 11:14 AM
Subject: 532:a Vädjan om hjälp.
532:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges djävulska präster
Hej!
Femhundratrettioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskt trossamfund. Svenska Alliansmissionen
(www.alliansmissionen.se) svarade okristligt via samfundets svenska informationsansvarige Sofie Rotstedt
(sofie.rotstedt@alliansmissionen.se) på sätt som svenska kyrkdjävlar brukar göra med sedvanligt svenskkyrkligt
avvisande ”Jag vill att min mottagaradress raderas från sändlistan”. Satan regerar i de svenska trossamfunden.
…
Sent: Friday, September 17, 2010 11:29 AM
Subject: 531:a Vädjan om hjälp.
531:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Femhundratrettioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 14, 2010 10:54 AM
Subject: 530:e Vädjan om hjälp.
530:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en typisk svenskdjävulsk kyrka. EFS-kyrkan i Örnsköldsvik
(www.efsovik.se) svarade via kyrkans ordförande Greger Larsson (greger.larsson@efs.nu) med typiskt svenskpastorala
lögner. Lögn1: svenska kyrkdjävulen hävdade att han tidigare har samtalat med mig – vilket inte är sant. Lögn2:
svenska kyrkdjävulen påstod att han har kommunicerat ”att det finns möjlighet…” vilket är lögn. Lögn3: som en
sinnessjuk kyrkdjävul fantiserade den svenska kyrkdjävulen ihop en lögn att jag inte var beredd att flytta.
Svenska kyrkdjävulen har för det första aldrig någonsin samtalat med mig, och för det andra, som ett av många
bevis på min beredvillighet att flytta har i mindre än ett decennium funnits min profil (www.nenzen.net/A777.pdf) på
Christiancafe.com där det har framgått att jag har varit beredd att flyga över hela jordklotet för att möta en
kristen kvinna. Lögn4: svenska kyrkdjävulen ljuger om en överenskommelse med honom att jag inte skulle
skicka fler vädjande brev till kyrkor. Någon kommunikation eller överenskommelse enligt vad den svenska
kyrkdjävulen beskriver har aldrig någonsin ägt rum. Inget av den svenska kyrkdjävulens påståenden är sanna.
Alla meningar i den svenska kyrkdjävulens brev är lögn. Kyrkdjävulen Greger Larsson skrev däremot tidigare
081015 ”Även om jag skulle vilja hjälpa dig utifrån dina önskemål är det svårt eftersom jag bor och verkar i Norrland i Härnösands stift. Därför
undrar jag om det är möjligt att inte längre stå med på mail-listan.” och svenskens brev publicerades tre dagar senare här:
www.kyrkor.be/080118.htm. Två år senare 100913 skrev den svenska djävulen följande text ”Jag har tidigare samtalat med
dig och sagt att det finns möjlighet att se över de två frågor som du bär på. Tyvärr bor jag dock en lång bit från dig och tjänstgör i en kyrka i Norrland.
Eftersom du inte var beredd att flytta så innebar det också att jag inte kunde hjälpa dig. Då kom vi överens om att du inte skulle skicka fler mail av
nedvärderande karaktär. Nu har det blivit så att du mailar mig igen. Så jag ställer frågan då till dig om du är beredd att flytta? ”.

Ungefär som
denna svenskdjävulska kyrkorepresentant i Örnsköldsvik karakteriseras Sveriges övriga svenska pastorer av
lögn och ondska.
…
Sent: Friday, September 10, 2010 11:40 AM
Subject: 529:e Vädjan om hjälp.
529:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Obarmhärtiga svenska Vetlanda
Pingstkyrka (www.vetlanda.pingst.se) svarade anonymt (info@vetlanda.pingst.se) som typiskt fega svenska
pingstkyrkodjävlar med det okristliga beskedet ”Vill du vara snäll att radera den här adressen från din maillista.”.
…
Sent: Tuesday, September 07, 2010 9:47 AM
Subject: 528:e Vädjan om hjälp.
528:e Vädjan om hjälp.
Svenskdjävulska kyrkor
Hej!
Femhundratjugoåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Friday, September 03, 2010 2:26 PM
Subject: 527:e Vädjan om hjälp.
527:e Vädjan om hjälp.
Svenskdjävulska pastorer
Hej!
Femhundratjugosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, August 31, 2010 2:02 AM
Subject: 526:e Vädjan om hjälp.
526:e Vädjan om hjälp.

Svenskdjävulska präster
Hej!
Femhundratjugosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Frånsett bevisade faktum att alla svenska pastorer agerar obarmhärtigt och syndar i oviljan att hjälpa Torsten
att möta ogifta kristna kvinnor, bör även anföras att svenska pastorers synd och ovilja bidrar till folklig ohälsa i
Sverige: www.lifesitenews.com/ldn/2010/aug/10082301.html.
…
Sent: Friday, August 27, 2010 2:40 AM
Subject: 525:e Vädjan om hjälp.
525:e Vädjan om hjälp.

Djävulska svenska kyrkor
Hej!
Femhundratjugofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Kyrkan Agape Katrineholm (www.nyaagape.se)
svarade obarmhärtigt och likgiltigt gent emot en enskild människas lidande som utesluten ifrån svenska kyrkor
och utestängd ifrån svenska samhället. Kyrkans vidriga hyckleri, via den svenska pastorsdjäveln Hemen Derki
(hemen@derki.se), tydliggörs i kyrkans kungörelse på kyrkans webbsida genom orden ” Vår dröm är att bygga en nutida kyrka
som gör skillnad i enskilda människors liv.” jämfört med kyrkans avvisande svar till en människas vädjan om dess hjälp,
där kyrkan skrev ”Vi skulle vilja få adressen info@agapecenter borttagen från din maillista. Tack på förhand. ”.
…
Sent: Tuesday, August 24, 2010 1:14 AM
Subject: 524:e Vädjan om hjälp.
524:e Vädjan om hjälp.
Djävulska svenska pastorer
Hej!
Femhundratjugofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 20, 2010 3:29 AM
Subject: 523:e Vädjan om hjälp.
523:e Vädjan om hjälp.

Djävulska svenska präster
Hej!
Femhundratjugotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, August 17, 2010 2:58 AM
Subject: 522:a Vädjan om hjälp.
522:a Vädjan om hjälp.

Illviljans svenska kyrkor
Hej!
Femhundratjugoandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Pingstkyrkan i Visby
(www.gotland.pingst.se)
svarade via dess föreståndare och svenska pingstpastorsdjävul Jan Olander
(info.visby@gotland.pingst.se)
med ytterligare spydigheter. Pingstpastorsdjävulen anklagade mig tidigare
(www.kyrkor.be/090623.htm) att jag inte är en sann kristen utan att jag är en falsk kristen. Svenska
pingstpastorsdjävulen skrev denna gång ”Nu har jag stått ut ytteligare ett par år med dina illvilliga nedsättande skriverier om en hel
yrkeskår, NU VÄDJAR JAG FÖR ANDRA GÅNGEN, STRYK MIG FRÅN DIN LISTA GENAST. ”.
…
Sent: Friday, August 13, 2010 1:52 AM
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Subject: 521:a Vädjan om hjälp.
521:a Vädjan om hjälp.
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Illviljans svenska präster
Hej!
Femhundratjugoförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Björkhöjdskyrkan i Västra Frölunda
(www.bjorkhojdskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans svenska ordförande Ingemar
Hansson (bjorkhojdskyrkan@crossnet.se) med sedvanlig svensk okristlig likgiltighet ”Vi ber dig om att radera vår mail adress och
därmed önskar vi inte några fler mail. Med vänlig hälsning Ingemar Hansson ”. Djävulens svenska präster, pastorer och svenska
kyrkdjävlar bedrar människor genom skenet att representera Biblisk kristendom. Människor i Sverige som söker
Gud avfärdar kristendom på grund av Sveriges heretiska, hycklande, obarmhärtiga och falska pastorer. Det
effektivaste hindret för människors frälsning i Sverige är svenska pastorer och präster.
…
Sent: Tuesday, August 10, 2010 12:48 AM
Subject: 520:e Vädjan om hjälp.
520:e Vädjan om hjälp.
Illviljans svenska pastorer
Hej!
Femhundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 06, 2010 12:50 AM
Subject: 519:e Vädjan om hjälp.
519:e Vädjan om hjälp.

Ondskans svenska kyrkor
Hej!
Femhundranittonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Backadalskyrkan i Hisings Backa
(www.backadalskyrkan.se) tillhörande Svenska Allianskyrkan svarade fördomsfullt, falskt anklagande och hånfullt via
kyrkans ordförande och svenska kyrkdjävel Jan Korpegård (ordforande@backadalskyrkan.se). Jan personifierar
Jantelagen med nedanstående svenska ord (läs gärna följande beskrivning på Wikipedia om Jantelagen:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen). Backadalskyrkan vill uppenbarligen inte hjälpa människor som inte förhandlar
om Bibliska sanningar, men Backadalskyrkan vill endast hjälpa människor som kompromissar med Guds vilja.
Sanning och verklighet är tydligen besvärande för Backadalskyrkan och istället för att omvända sig reagerar
därför kyrkan med förnekande och projektion, och skrev:
”Ja, Torsten, kanske har du rätt i att ditt enda alternativ är att emigrera. Om det nu är så att du efter 10+ år och 500+ vädjandebrev inte fått det
svar du vill så kan det vara så att det är fel på en hel befolkning. Kanske är det så att det till och med är fel på hela världen? Det är inte utan att jag
kommer att tänka på följande citat: "Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv." Man skulle kunna tro att
det var en svenskidiot som sagt det, men det är Leo Tolstoj. Även om det är så att man själv är perfekt, och ingen lyssnar på vad man säger, så
kanske man ska överväga tanken om att göra en förändring. Kanske är det så att du har rätt i allt du säger, men då kan det vara läge att åtminstone
ändra sättet man kommunicerar på för att uppnå det man vill. Läs gärna följande beskrivning på Wikipedia om Narcissism:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Narcissism Oavsett om svensk sjukvård har rätt eller fel i sin diagnos kanske du kan fundera över om en person med
narcissistiska personlighetsdrag någonsin skulle erkänna att man har sådana drag? Jag förmodar att jag inte kommer få svar på detta mailet (men
jag kan ha fel, inte ens jag är perfekt). Men jag hoppas ändå att du läser det. En sak till vill jag ha sagt och det är att jag inte skulle rekommendera
någon av mina ogifta kvinnliga vänner att bli tillsammans med en som tror sig vara felfri. Det kan vara en svenskidiots resonemang det också, men
om alla svenskar resonerar så, så har du nog inget att hämta i det här landet med den attityd du ger uttryck för i dina mail. Jag skulle rekommendera
mina kvinnliga vänner en ödmjuk kille som är beredd att kompromissa. Det här handlar inte om en ovilja att hjälpa dig utan en vilja att hjälpa mina
vänner. Inget äktenskap jag känner till har fungerat bra baserat på en perfekt man, och en kvinna som i alla lägen anpassar sig efter honom. Eftersom
du, uppenbarligen, är perfekt, och alla andra i Sverige (eller kanske världen?) är defekta, så klarar du nog av att följa med i följande resonemang:
1. Torsten är perfekt (eftersom Torsten inte behöver förändra sig)
2. Torsten behöver hjälp (framgår med all tydlighet i och med över 500 brev där Torsten vädjar om hjälp)
3. Den som ger hjälp måste vara bättre än den som tar emot hjälpen
4. Ingen är bättre än Torsten
5. Torsten kan inte få hjälp
Slutsats: Det är lika bra att sluta fråga efter hjälp om man inte vill ha den hjälp som erbjuds. ”

…

Sent: Tuesday, August 03, 2010 11:35 AM
Subject: 518:e Vädjan om hjälp.
518:e Vädjan om hjälp.
Ondskans svenska präster
Hej!
Femhundraartonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 30, 2010 11:22 AM
Subject: 517:e Vädjan om hjälp.
517:e Vädjan om hjälp.

Ondskans svenska pastorer
Hej!
Femhundrasjuttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Tuesday, July 27, 2010 12:11 AM
Subject: 516:e Vädjan om hjälp.
516:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundrasextonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 23, 2010 5:09 AM
Subject: 515:e Vädjan om hjälp.
515:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska kyrkor
Hej!
Femhundrafemtonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Sankta Clara kyrka i Stockholm tillhörande heretiska Svenska Kyrkan är antingen en splittrad kyrka eller en
kyrka med falska präster. Något annat alternativ kan inte existera. En anställd inom Sankta Clara kyrka
samtycker till att evangelisationsmaterial skall förstöras/kastas om materialet innefattar budskapet om att alla
människor har syndat. Så sent som 2010-07-22 tillfrågade jag kyrkans anställde om denne vill ta ansvar att
kommunicera till den (hemliga) traktatförstörande personen i kyrkan att upphöra med förstörelsen, men Sankta
Claras anställde svarade otrevligt att den inte ville det därför att denne ansåg att kyrkan ogillar sådant
evangelisationsmaterial.
…
Sent: Tuesday, July 20, 2010 12:11 AM
Subject: 514:e Vädjan om hjälp.
514:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska präster
Hej!
Femhundrafjortonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
Ifrån svenska pingströrelsens pingstpastorer och lekmän har alltid och oförtrutet frodats lögner, personangrepp,
falsk ryktesspridning och förtal mot min person och mot evangelisationen. Ifrån Svenska kyrkans och Stockholms
domkyrkoförsamling har uttalats att evangelium är ”otäckt” när förkunnelsen inkluderar budskapet om alla
människors synd, och innefattar budskapet om helvetet som en verklig plats för dem som vägrar att motta Guds
nåd genom tro och omvändelse till Jesus Kristus. Motståndet mot hela evangeliet och förtalen mot
evangelisationsarbetet har fått ett allt starkare fäste även bland en anställd och lekmän inom Sankta Clara
församling i Stockholm. Jag råder ynkedomens svenska pastorer, präster och kyrkor att omvända sig också ifrån
dessa sorters ondska.
…
Sent: Friday, July 16, 2010 12:02 AM
Subject: 513:e Vädjan om hjälp.
513:e Vädjan om hjälp.

Sveriges djävulska pastorer
Hej!
Femhundratrettonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en dansk biskop. Svenska Metodistkyrkans biskop för
Skandinavien (www.umc-ne.org/about-us/office), Christian Alsted (bishop@umc-ne.org), svarade förvisso med vänliga ord
men förnekar verkligheten att ingen kyrka i Sverige vill välkomnande hjälpa. Av vilket skäl Metodistkyrkans
biskop förnekar bevisad verklighet är inte känt. Att förneka en obekväm sanning är antagligen enklare än att
erkänna den. Metodistkyrkans biskop skrev ”Kære Torsten Nenzen Jeg rekommenderer, at du vender dig personlig til en kristen
forsamling på din ort. Der findes mange gode forsamlinger, som vil tage imod dig med kærlighed og støtte. Jeg ønsker dig Guds nåde og velsignelse.
Samtidig vil jeg opfordre dig til ikke at sende din mails med negative beskyldninger, det er hverken godt for dig eller nogen anden. Guds nåde og de
bedste hilsener Christian Alsted Bishop in the United Methodist Church The Nordic & Baltic area”.

…

Sent: Tuesday, July 13, 2010 12:17 AM
Subject: 512:e Vädjan om hjälp.
512:e Vädjan om hjälp.

djävulens Svenska kyrkor
Hej!
Femhundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Wesleykyrkan i Limhamn
(www.wesleykyrkan.se) tillhörande Metodistkyrkan svarade via kyrkans kontaktperson, svensken Eva Vass
(info@wesleykyrkan.se, eva.vass@telia.com), med svenska fördomar, svensk förvirring och svenskkyrklig inskränkthet.
Wesleykyrkan i Limhamn har mottagit många vädjande brev under en mycket lång tid och har nu beslutat att
för första gången besvara kommunikationsförsöken, med följande text ”Jag är inte pastor och vi har ingen pastor i vår
församling nu. Jag är en vanlig medlem som har ansvar för vår hemsida, Jag ska ge dig ett kort svar. Det som du ber om hjälp med måste vara något
som ska ske på orten som du bor på och efter vad jag kan förstå så bor du i Stockholm. Därför förstår jag inte varför det här brevet har kommit hit
till mig som bor 60 mil från Stockholm. Det är ju inte alls adresserat till mig eller någon i vår församling!!! Av ditt sätt att uttrycka dig, både i ord och
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handling, så förstår jag att du inte är en kristen. Ska du få hjälp måste
du nog ändra ditt sått att agera. Sluta med det du håller på med nu och
börja med att be en enkel bön till Gud. Gud lyssnar till alla som med ett ödmjukt hjärta vänder sig till Honom och ber om förlåtelse! Hoppas att hittar
rätt väg i livet! Så hoppas jag också att jag slipper få fler mail av den här sorten från dig. ”

På Wesleykyrkan i Limhamns webbsida
deklareras bland annat kyrkans sociala principer (www.wesleykyrkan.se/om-wesleykyrkan/sociala-principer) med denna
förvirrat tvetydiga text om människovärde ”Samhället ger möjligheter för människan att utveckla sitt människovärde.”
Wesleykyrkan relativiserar där människovärdet och frångår därför både den Bibliska och den ännu juridiska
människovärdesprincipen att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper
och funktioner i samhället. Utifrån Wesleykyrkans och Svenska Metodistkyrkans relativistiska syn på människans
värde, torde både abort och eutanasi sanktioneras som etiskt acceptabla gärningar av kyrkan. Om den Bibliska
och kristna synen på människovärdet bör istället läsas här: www.helig.com/JAS_Opinion_om_abort.pdf .
…
Sent: Friday, July 09, 2010 12:01 AM
Subject: 511:e Vädjan om hjälp.
511:e Vädjan om hjälp.

djävulens Svenska präster
Hej!
Femhundraelfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 06, 2010 12:02 AM
Subject: 510:e Vädjan om hjälp.
510:e Vädjan om hjälp.

djävulens Svenska pastorer
Hej!
Femhundrationde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 02, 2010 1:37 AM
Subject: 509:e Vädjan om hjälp.
509:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundranionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den föregående vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 29, 2010 10:58 AM
Subject: 508:e Vädjan om hjälp.
508:e Vädjan om hjälp.

satans Svenska kyrkor
Hej!
Femhundraåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Pingstkyrkan i Näsviken Saronförsamlingen (www.nasviken.pingst.se), svarade via den svenska pingstpastorsdjäveln Samuel Wennstig
(info@nasviken.pingst.se) med svenskdjävlig obarmhärtighet ”Ber att få bli borttagen från Din maillista. /Samuel ”.
Pingstpastorn är svensk, och därför saknas förstånd, barmhärtighet och godhet.
…
Sent: Friday, June 25, 2010 1:01 AM
Subject: 507:e Vädjan om hjälp.
507:e Vädjan om hjälp.
satans Svenska präster
Hej!
Femhundrasjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Zinkgruvans Baptistförsamling i Motala
tillhörande det vidrigt homosexualitetsvälsignande Svenska Baptistsamfundet svarade obarmhärtigt, tanklöst
och falskt via svenska pastorsdjäveln Per-Anders Olsson (per-anders@ebrevet.nu) med orden ”Jag önskar dig lycka till!
och en trevlig sommar. och att du får det du söker. Vill du ta bort mig från din mailista vore jag tacksam. ”. Svenska
pastorsdjävelns ord kan jämföras med citatet av den tanklösa människan enligt Jakobsbrevet ”Gå i frid, klä er
varmt och ät er mätta.”
(Jakobsbrevet 2:13-20)
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad
hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar
mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så
är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro
utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och
bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

…

Sent: Tuesday, June 22, 2010 12:25 PM
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Subject: 506:e Vädjan om hjälp.
506:e Vädjan om hjälp.
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satans Svenska pastorer
Hej!
Femhundrasjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. EFS-kyrkan i Husum svarade
okristligt via EFS-kyrkans kontaktperson (tillika kommunpolitiker för Kristdemokraterna i Örnsköldsvik)
Margareta Nordlund (margareta.nordlund@oviknet.com) med likgiltiga svenska ord ”Jag är tacksam om du stryker mig från
din mailinglista.Med vänliga hälsningar Margareta Nordlund”.
…
Sent: Friday, June 18, 2010 12:01 PM
Subject: 505:e Vädjan om hjälp.
505:e Vädjan om hjälp.

Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Femhundrafemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.
Missionskyrkan i Hudiksvall (www.missionskyrkanhudiksvall.se) svarade okristligt via kyrkans föreståndare och den
svenska pastorsdjäveln Roger Henningsson (roger.henningsson@gmail.com, info@missionskyrkanhudiksvall.se) med de
obarmhärtiga svenska orden ”Vi är tacksamma om du plockar bort oss ur din sändlista! Mvh Roger, Hudiksvalls
Missionsförsamling”.
Pingstkyrkan i Ängelholm (www.pingstkyrkan.net) svarade svenskdjävligt via kyrkans svenska pingstpastorsdjävel
Mikael Karlendal (info@angelholm.pingst.se) med obarmhärtiga svenska ord ”Kan du stryka följande adresser från din
mejlinglista: info@angelholm.pingst.se mikael.karlendal@pingst.se Tack på förhand! Mikael Karlendal”.
…
Sent: Tuesday, June 15, 2010 9:41 AM
Subject: 504:e Vädjan om hjälp.
504:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundrafjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka besvarade den föregående vädjan om hjälp. Däremot kommenterades igen den 501:a vädjan om
hjälp av Svenska Kyrkan. Satans heretiska samfund Svenska Kyrkan, som i åratal har blockerat samtliga mina
e-post till samfundets alla pastorat, avblockerade av okänd anledning mitt 501:a e-post till samfundets pastorat,
och därmed svarade även Rådmansö-Frötuna kyrkliga samfällighet (radmansofrotuna.pastorat@svenskakyrkan.se). Satans
Svenska Kyrkan svarade hjärtlöst, anonymt och svenskt med orden ” Radera vår emailadress tack.”.
…
Sent: Friday, June 11, 2010 9:54 AM
Subject: 503:e Vädjan om hjälp.
503:e Vädjan om hjälp.
Sveriges omänskliga svenska pastorer
Hej!
Femhundratredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Frälsningsarmén i Sundbyberg svarade med osanning via kårledaren Rolf Karlsson (sundbyberg@fralsningsarmen.se) att
Frälsningsarmén inte kan hjälpa. Vad Frälsningsarmén egentligen uttrycker är att kyrkan inte vill hjälpa.
Osanningen om oförmåga att hjälpa utgör en frekvent respons ifrån svenska kyrkor. Sanningen är att varje
kyrka som vill hjälpa kan hjälpa. Den kyrka som hävdar att den inte kan hjälpa är antingen inte en kyrka, eller
så ljuger kyrkan. Om skälet till att svenska kyrkor talar osanning angående viljan att hjälpa beror på ondska,
intellektuell obegåvning, eller okunskap om Biblisk kristendom - det vet med säkerhet Gud. Frälsningsarmén
skrev ”Vi kan tyvärr inte hjälpa dig och vi vill inte ha fler e-postmeddelande från dig. Tacksam om du respekterar detta.”.
EFS ledamot/suppleant för distriktet Boden, svensken Håkan Eriksson (hakan.l.eriksson@telia.com), svarade ungefär
som svenska kyrkdjävlar brukar svara. Just denna svenska kyrkdjävel uppger att han är uttråkad med den
omänskliga livssituation som svenska kyrkor direkt har orsakat genom att utesluta, genom att ej välkomna och
genom att ej vilja hjälpa; eller med kyrkdjävelns egna ord ”Jag vet inte varför du skickar till mig, jag är inte präst eller
pastor eller nåt sånt. Jag är less på att få dina mail. Snälla du STRYK MIG FRÅN DIN MAIL-LISTA.”.
…
Sent: Tuesday, June 08, 2010 12:00 PM
Subject: 502:a Vädjan om hjälp.
502:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Femhundraandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenskdjävliga kyrkor.
119

120

Pingstkyrkan
i
Örebro,
Elimförsamlingen (www.orebro.pingst.se),
svarade
obarmhärtigt
och
lögnaktigt via pingstkyrkans svenska pingstpastorsdjävel Sören Perder (soren@orebro.pingst.se) med orden
”Eftersom vi inte kan göra ngt åt din situation ber jag vänligen få bli struken från mejllistan. Mvh / Sören Perder ”. Påståendet
att kyrkan inte kan göra något är naturligtvis svenskpastoral lögn. Sanningen är att den svenska
pingstpastorsdjäveln inte vill göra något. Kyrkan som uppges ha över 1000 medlemmar saknar, enligt
pingstpastorn, en enda människa som är en kristen (lärjungar till Jesus Kristus vill välkomna) eller som är en
vän (vänner vill hjälpa).
Lekebergskyrkan i Fjugesta (www.lekebergskyrkan.se) tillhörande EFK svarade okristligt via svenska kyrkdjäveln Kent
Runesson (lekebergskyrkan@hotmail.com) med orden ”Vi vill inte mottaga fler brev och vi ser heller inte någon möjlighet för oss
att hjälpa dig. Vi begär att vår mottagaradress raderas. Tack. mvh Kent Runesson Lekebergskyrkan ”. Den svenska
kyrkdjäveln missrepresenterar Biblisk kristendom.
Ordföranden för EFS i Bredbyn/Skorped Birger Persson (birger.persson1@telia.com) svarade okristligt som svenska
kyrkdjävlar ofta svarar ”Jag tycker att det räcker nu. Jag behöver inga fler brev. Stryk min adress ur din lista./. Birger ”.
Sveriges självcentrerade, oempatiska och obarmhärtiga kyrkdjävlar är en skam för kristendom.
Satans heretiska samfund Svenska Kyrkan, som i åratal har blockerat samtliga mina e-post till samfundets alla
pastorat, avblockerade av okänd anledning mitt föregående e-post till samfundets pastorat, och därmed svarade
även ett av Svenska Kyrkans pastorat. Knivsta Pastorat svarade via kyrkokamrer Lacka Linder
(lacka.linder@svenskakyrkan.se) med likgiltighet ”Vänligen ta bort knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se från din maillista. Med
vänlig hälsning Lacka Linder Kyrkokamrer”.
…
Sent: Friday, June 04, 2010 11:47 AM
Subject: 501:a Vädjan om hjälp.
501:a Vädjan om hjälp.
Svenska pastorer imiterar (är) djävulens barn
Hej!
Femhundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den föregående vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenska kyrkor.
Församlingen Livets Ord i Uppsala svarade via adressen (bon@livetsord.se) med information att kyrkan i Uppsala
inte behöver fler brev ”Tack för dina brev. Vi behöver inte fler.”. Livets Ords respons kan uppfattas som att kyrkan, precis
som alla andra svenska kyrkor i Sverige, är ointresserad att verkställa varken Guds vilja eller godhet i detta.
Betelkyrkan Hönö (www.betelkyrkan.nu) tillhörande svenska pingströrelsen svarade okristligt via svensken AnneMarie Sörensson (Anne-Marie@betelkyrkan.nu) med svensk-pingstkyrkligt avvisande ord ”Jag vill inte motta fler brev från
dig till adress info@betelkyrkan.nu Med vänlig hälsning Anne-Marie”.
Vallentuna Pingstförsamling (www.vallentunapingst.se) svarade okristligt via kyrkans föreståndare och svenska
pingstpastorsdjävel Bengt Richter (kyrkan@vallentunapingst.se) med sedvanligt svensk-pingstkyrklig hjärtlöshet ”Jag
vill enligt ditt erbjudande bli struken från din mejllista.”.
Askers Baptistförsamling i Odensbacken (www.asker-betel.se) tillhörande Svenska Baptistsamfundet svarade
okristligt via kyrkans svenska pastor Peter Moll (askersbaptistforsamling@asker-betel.se) med svenskt avvisande ord ”Ta
bort mig från din maillista. mvh Peter Moll”.
Svenska pastorer och svenska präster har inte endast stängt sina hjärtan mot den oskyldigt exkommunicerade
Torsten. Sveriges svenska pastorer och svenska präster har av allt att döma som konsekvens även stängt sina
hjärtan mot Gud.
(1 Joh.3:10-17)
På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den
som inte älskar sin broder. […] Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt
liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna
världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

…

Sent: Tuesday, June 01, 2010 11:11 AM
Subject: 500:e Vädjan om hjälp.
500:e Vädjan om hjälp.
Satans svenska Pingströrelse och djävulens svenska Metodistkyrka
Hej!
Femhundrade gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 499:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska trossamfund.
Svenska trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan (www.pingst.se) svarade via trossamfundets
föreståndare och pingstpastorsdjävul Pelle Hörnmark (pelle.hornmark@pingst.se) med svenska pingstkyrkans
karakteristiskt avvisande ondska och hjärtlöshet ”Kan du vara vänlig att ta bort mig från din mejl lista efter nästa brev.
Mvh Pelle Hörnmark”. Den svenska pingströrelsen som orättfärdigt och utan motivering uteslöt mig som medlem,
den svenska pingströrelsen som därefter försvarade den orättfärdiga uteslutningen med en grundlös anklagelse
om att Torsten eventuellt kunde ha uppfattats som en besvärlig människa, och den svenska pingströrelsen som
envist som satan vägrar att erkänna pingströrelsens uteslutning av Torsten som en synd, tog alltså nu till orda
genom pingströrelsens föreståndardjävul.
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Svenska trossamfundet Metodistkyrkan i Sverige (www.metodistkyrkan.se) svarade via trossamfundets
huvudkontor (info@metodistkyrkan.se) med svenska metodistkyrkans sedvanligt avvisande ondska och likgiltighet
”Tacksam om du tar bort oss från din sändlista. Vi har massor av mail som kräver vårt arbete och söker därför minimera
inkommande mail. Önskar dig Guds välsignelse över ditt liv. A Svensson Gunilla Ikponmwosa koordinator”. Trossamfundet
Metodistkyrkan i Sverige agerar i detta exakt enligt satans instruktion.
…
Sent: Friday, May 28, 2010 12:29 AM
Subject: 499:e Vädjan om hjälp.
499:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundranittionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 498:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Svenska pastorn Kenneth Petersson
(kenneth.p@crossnet.se) svarade antagligen via Allianskyrkan i Jönköping (www.allianskyrkan.se), inte endast
svenskpastoralt obarmhärtigt och hätskt, men också med en personlig lagtolkning, genom pastorns ord ” Radera
min adress! […] Jag har ingen anledning att tala om vilken kyrka jag representerar....personlig integritet finns fortfarande!!! hur
du har fått tag i min adress vet jag inte men jag vet att du på ett olagligt sätt använder den.... Om man skickar mail som du
gör återkommande måste det nämligen finnas en möjlighet att bli avregistrerad anonymt - om inte är det ett lagbrott!!!”. Den

svenska pastorn vill eventuellt att det borde vara olagligt för allmänheten att kontakta kyrkor via kyrkors e-post
adresser i ärenden som avser allmänhetens sökande efter kyrkotillhörighet.
…

Sent: Tuesday, May 25, 2010 3:10 AM
Subject: 498:e Vädjan om hjälp.
498:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Fyrahundranittioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 497:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Metodistkyrkan i Sandviken
(www.metodistkyrkan.se/sandviken) svarade okristligt via en kyrklig fegsvensk vid namn Anders (sandviken@metodistkyrkan.se)
med de avvisande orden ”Vänligen radera vår mottagaradress....! /Anders”.
…
Sent: Friday, May 21, 2010 12:01 AM
Subject: 497:e Vädjan om hjälp.
497:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundranittiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 496:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Centrumkyrkan i Bjuv (www.centrumkyrkan.nu) med
koppling till Svenska Missionskyrkan svarade med falska anklagelser om sinnessjukdom, via kyrkans vice
ordförande Urban Berglund (ur.berglund@telia.com) med orden ”Denna din rubrik bevisar att du är från dina sinnens bruk Ge
dig, du har redan skämt bort dig i hela Sveriges s k kristenhet. ”. Att kyrkans vice ordförande ljuger med falska
anklagelser mot den oskyldige är grundläggande förståeligt eftersom ordföranden är svensk och kyrklig. En
bidragande orsak till den kyrkliga ordförandens osanna beskyllningar är att han även är svensk politiker; Urban
Berglund är ordförande i Kristdemokraternas Skånedistrikt. Personen är alltså svensk-kyrklig samt svenskpolitiker - två egenskaper som utgör utmärkta förutsättningar för lögn och ondska.
…
Sent: Tuesday, May 18, 2010 12:06 AM
Subject: 496:e Vädjan om hjälp.
496:e Vädjan om hjälp.
Svenska Kyrkans svenska prästdjävlar
Hej!
Fyrahundranittiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 495:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 14, 2010 11:13 AM
Subject: 495:e Vädjan om hjälp.
495:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundranittiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 494:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 11, 2010 1:50 AM
Subject: 494:e Vädjan om hjälp.
494:e Vädjan om hjälp.

Sveriges okristliga pastorer
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Hej!
Fyrahundranittiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 493:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Köpings Pingstförsamling (www.kopingpingst.se) svarade hjärtlöst via svenskdjävliga pingstpredikanten Holger
Strandgren (info@koping.pingst.se) med svenska pingströrelsens karakteristiska oförstånd och hyckleri ”Kan du ta bort
oss från maillistan, det är inte en framkomlig väg att svära över någon och avsluta sen med vänlig hälsning Holger S Pingstkyrkan
i Köping”. Den tanklöse pingstpastorn inser inte att just han, tillsammans med alla andra tillfrågade svenska

pastorer och svenska präster, är orsaken till det svensk-skamliga problemet. Svenska pingströrelsen felaktigt
utesluter mig ifrån pingströrelsen, varefter pingströrelsen vägrar att bekänna sin felaktiga uteslutning som en
synd, och pingströrelsen ytterligare vägrar i sin enfald att omvända sig från sin synd. Sveriges pastorer och
präster har förhärdat sig i deras obarmhärtighetssynder och deras olydnad mot Gud. De svenska pastorernas
förhärdelse står därför under Guds vrede – tills det att svenska kyrkor erkänner deras aktiva och passiva
obarmhärtighet som synd – och omvänder ifrån synden.
Församlingen Korsets Kraft i Bromölla (www.korsetskraft.com) svarade fördomsfullt via den svenska
församlingsledaren Lena Persson (info@korsetskraft.com) med falska anklagelser och svepskäl genom orden ”Vi har nu
läst många av dina brev. Jag kan inte se att vi kan hjälpa dig. Vi bor så långt borta och har inte heller kompetens för den hjälp
du skulle behöva. Du behöver få hjälp att lämna ditt hat och dina aggressioner bakom dig och det fixar man inte över nätet.
Nu tycker du säkert att du inte har sådana problem, men om du bara tittar på de första raderna av ditt brev så kan du se det.
Mvh Lena”. Kristus Jesus äger den mäktigaste kraften både inom och utom universum, men kraften i den så

kallade kyrkan Korsets Kraft i Bromölla förmår uppenbarligen inte mer i detta än att fördomsfullt och falskt
anklaga den oskyldige. Guds vrede förblir över svenska pastorer och svenska präster – när de fortsätter i falska
anklagelser mot den oskyldige och svenska pastorerna förhärdar sig i sin obarmhärtighet. Guds straffdom kan
verkställas över Sverige på grund av att svenska pastorer och svenska präster vägrar att omvända sig från
denna synd.
Inför Jesusmanifestaionen 2010 (www.kyrkor.be/Jesusmanifestationen-2010.pdf) efterlyste jag ifrån ledningsgruppen en
tydligt deklarerad trosbekännelse. Jesusmanifestationens ledningsgrupp envetet tiger angående homosexualitet,
abort, äktenskapsbrott och trolösa omgiften, och det måste därmed tolkas som att Jesusmanifestationen indirekt
sanktionerar sådan Biblisk synd. Sverige är det mest sekulariserade landet i världen, ett land med de mest
extrema värderingarna i världen, och i grundläggande samhällsnormer är Sverige sannolikt den mest
moralförvirrade nationen i världen. Sverige behöver därför inte fler förvirrade präster och kyrkliga despoter som
manifesterar den svenska kyrklighetens feghet och ynkedom, likt Jesusmanifestationens ledningsgrupp. Sverige
behöver istället modiga kyrkliga ledare som i sanning och rakryggat representerar Guds rike. Av teologiska skäl
tar jag därför bestämt avstånd från ynkedomens tigande svenska pastorer och från Jesusmanifestationen 2010.
…
Sent: Friday, May 07, 2010 1:30 AM
Subject: 493:e Vädjan om hjälp.
493:e Vädjan om hjälp.
Svenskdjävliga pingstpastorer i okristliga pingströrelsen
Hej!
Fyrahundranittiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 492:a vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Godegårds Baptistförsamling i Motala
tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via Per-Anders Olsson (salem.godegard@ebrevet.nu) med de
obarmhärtiga orden ”Hej! ta bort mig fråndin maillista Hälsningar Per-anders”.
…
Sent: Tuesday, May 04, 2010 1:58 AM
Subject: 492:a Vädjan om hjälp.
492:a Vädjan om hjälp.
Djävulens homosexuella Svenska Kyrkan
Hej!
Fyrahundranittioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 491:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 30, 2010 1:48 AM
Subject: 491:a Vädjan om hjälp.
491:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundranittioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 490:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Lycksele (www.pingstlse.se) svarade svenskdjävligt via förkunnande svensken Elaine Åman
(elaine.aman@pingstlse.se) med de hjärtlösa orden ”Skicka inga fler brev till mig! Mvh Elaine Åman”.
Bergslagskyrkan i Nora (www.bergslagskyrkan.se) tillhörande pingströrelsen svarade obarmhärtigt igen via kyrkans
svenska föreståndare och pingstpastor Björn Söderberg (ordf@bergslagskyrkan.se) med de hycklande orden ”Guds frid
Broder! Vänligen radera oss från din lista mvh Björn Söderberg”.
…
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Sent: Tuesday, April 27, 2010 12:33 AM
Subject: 490:e Vädjan om hjälp.
490:e Vädjan om hjälp.
Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Fyrahundranittionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 489:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 23, 2010 12:19 AM
Subject: 489:e Vädjan om hjälp.
489:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundraåttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 488:e vädjan om hjälp kommenterades av två svensksviniga kyrkor.
Bergslagskyrkan i Nora (www.bergslagskyrkan.se) tillhörande pingströrelsen svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska
föreståndare och pingstpastorsdjävel Björn Söderberg (pastor@bergslagskyrkan.se) med de hjärtlösa orden ”Vänligen
radera mottagaradressen Bergslagskyrkan NORa samt min personliga. Björn bjorn.soderberg@crossnet.se”.
Södertälje Finska Pingstförsamling svarade okristligt via den svenska kyrkdjäveln Aino Harju
med obarmhärtiga ord ”Vänligen radera min adress”.
…

(aino.harju@telia.com)

Sent: Tuesday, April 20, 2010 2:11 AM
Subject: 488:e Vädjan om hjälp.
488:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hjärtlösa pastorer
Hej!
Fyrahundraåttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 487:e vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Höglandskyrkan i Sävsjö
(www.hoglandskyrkan.se)
tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt och förnuftsvidrigt via
församlingsledningens okristliga Emma Hugosson (emma.hugosson@hoglandskyrkan.se) med orden ”Jag hoppas att du ska hitta
det du söker, i din tro på Jesus, istället för på det sätt du nu försöker göra det. I Jesu kärlek finns det plats för alla. Emma”. Den kyrkliga
knäppgöken Emma i Evangeliska Frikyrkan förtydligar med sina ord att inom Sveriges kyrklighet saknas plats
för uteslutna kristna som behöver gifta sig enligt Biblisk uppmaning. Alla människor i världen behöver bli kristna,
men ingen människa bör bli svensk-kyrklig. Må Gud bevara människor i Sverige ifrån svensk-kyrklighet!
…
Sent: Friday, April 16, 2010 1:02 AM
Subject: 487:e Vädjan om hjälp.
487:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundraåttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 486:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 13, 2010 1:28 AM
Subject: 486:e Vädjan om hjälp.
486:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundraåttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 485:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Örkelljungas Pingstkyrka Korskyrkan (www.orkelljungapingst.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska
pingstpastorsdjävel Timo Lordhem (lordhem@privat.utfors.se) med orden ”Jag ser ingen reell möjlighet att hjälpa dig då jag bor i
Skåne, kan radera mig från din e-post lista. Mvh Timo Lordhem”. Geografiskt avstånd är fullständigt irrelevant för frånvaron av
vilja att hjälpa.
EFS i Södertälje (www.hagaberg.nu) svarade svensksvinigt via svenskdjäveln och föreståndaren Maria Johansson
(efs@hagaberg.nu) med de okristliga orden ”Nej Torsten, inte heller jag kan hjälpa dig. Från ännu en av Sveriges okristliga pastorsdjävlar.
Så det räcker med med mail nu. Maria”.
Inför jesusmanifestationen 2008 (www.kyrkor.be/080129.htm) efterlyste jag ifrån den arrogante svensken Stanley
Sjöberg och jesusmanifestationens styrelse en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den
Apostoliska eller den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte deklarera någon klassisk kristen
trosbekännelse, samt förbjöd alla ”negativa” kristna trosbekännelser. Av det skälet var det moraliskt omöjligt
för mig som Bibeltroende kristen att kunna delta i den manifestationen.

123

124

Inför
jesusmanifestationen
2009 (www.kyrkor.be/jesusmanifestation-2009.pdf) efterlyste jag ifrån
den svenska manifestationsledaren Lennart Möller en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den
Apostoliska eller den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte heller det året deklarera någon
klassisk kristen trosbekännelse. Lennart Möller beskrev evangeliernas Kristusbekännelse som en blombukett,
och förklarade om evangeliernas uttryckta ”blombukett” att ”Denna bekännelse [blombuketten] till Jesus Kristus
är en trosbekännelse som i sig är stark och tillräcklig.”.
Inför jesusmanifestationen 2010 (www.kyrkor.be/Jesusmanifestationen-2010.pdf) efterlyste jag på nytt ifrån
ledningsgruppen en tydligt deklarerad trosbekännelse. Jesusmanifestationens ledningsgrupp envetet tiger
angående homosexualitet, abort, äktenskapsbrott och trolösa omgiften, och måste därmed tolkas som att
Jesusmanifestationen indirekt sanktionerar sådan Biblisk synd. Sverige är det mest sekulariserade landet i
världen, ett land med de mest extrema värderingarna i världen, och i grundläggande samhällsnormer är Sverige
sannolikt den mest moralförvirrade nationen i världen. Sverige behöver därför inte fler förvirrade präster och
kyrkliga despoter som manifesterar den svenska kyrklighetens feghet och ynkedom, likt Jesusmanifestationens
ledningsgrupp. Sverige behöver modiga kyrkliga ledare som i sanning och rakryggat representerar Guds rike.
Till skillnad från bägge svenska hycklarna Stanley Sjöberg och Lennart Möller anser jag att det är mycket viktigt
att klargöra vilken "Jesus" som skall marknadsföras av den svenskheretiska och moralförvirrade kyrkligheten i
ynkedomens Sverige. Där definitioner och gränser av kristendom saknas råder falsk ekumenik. Falsk ekumenik
legitimerar heresi.
Genom jesusmanifestationens indirekt sanktionerande av aktiv homosexualitet, homoäktenskap, och mord
genom abort, måste jag av teologiska skäl och samvetsskäl avstå medverkan i jesusmanifestationen också den
22 maj 2010.
…
Sent: Friday, April 09, 2010 10:30 AM
Subject: 485:e Vädjan om hjälp.
485:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundraåttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 484:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 06, 2010 3:16 PM
Subject: 484:e Vädjan om hjälp.
484:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges okristliga pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundraåttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 483:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Saturday, April 03, 2010 6:47 PM
Subject: 483:e Vädjan om hjälp.
483:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges okristliga prästdjävlar
Hej!
Fyrahundraåttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 482:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 30, 2010 11:41 PM
Subject: 482:a Vädjan om hjälp.
482:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundraåttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 481:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 26, 2010 10:17 AM
Subject: 481:a Vädjan om hjälp.
481:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges vettlösa pastorer
Hej!
Fyrahundraåttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 480:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk vettlös kyra. Pingstkyrkan i Östersund
(www.ostersund.pingst.se) svarade okristligt via pingstkyrkans svenskdjävliga ungdomspastor Zara Watanen
(zara@ostersund.pingst.se) med svensk hjärtlöshet ”Jag vill gärna bli avskriven från din mejllista, tack! Zara”.
124

…

125

Sent: Tuesday, March 23, 2010 10:15 AM
Subject: 480:e Vädjan om hjälp.
480:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Fyrahundraåttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 479:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Svedjeholmskyrkan i Örnsköldsvik (www.svedjeholmskyrkan.se) med Livets Ord inspirerade pastorer svarade okristligt
via kyrkans svenskdjävliga ungdomspastor Andreas Westman (info@tronsskold.se) med obarmhärtiga svenska ord
”hej jag tror bestämt att detta brev bestämt hamnat fel för här finns bara barmärtiga pastorer mvh Andreas”.
EFS Distriksföreståndare i Sydöst-Sverige Thomas Hansson (thomas.hansson@efs.nu) som i åratal har mottagit min
vädjan om hjälp svarade till sist, som en likgiltig och hjärtlös kyrk-svensk, med orden ”Jag har under några år
mottagit dina mejl. Jag jobbar inte längre inom kyrka och har inga kopplingar till det du lyfter fram i dina e-brev. Jag skulle
uppskatta om du ville ta bort min e-postadress från din utskickslista. Med vänlig hälsning Thomas Hansson ”.

…

Sent: Friday, March 19, 2010 9:56 AM
Subject: 479:e Vädjan om hjälp.
479:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 478:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Skövde Missionsförsamling Immanuelskyrkan
(www.imkskovde.se) svarade via kyrkans svenska pastorsdjävel Daniel Demming (pastor@imkskovde.se) med okristligt
svenskt djävulskap ”Jag vill inte mottaga fler brev och ber dig vänligen att min mottagaradress raderas.”.
…
Sent: Tuesday, March 16, 2010 9:57 AM
Subject: 478:e Vädjan om hjälp.
478:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 477:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 12, 2010 12:09 AM
Subject: 477:e Vädjan om hjälp.
477:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 476:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 09, 2010 12:01 AM
Subject: 476:e Vädjan om hjälp.
476:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenskdjävliga präster
Hej!
Fyrahundrasjuttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 475:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 05, 2010 12:01 AM
Subject: 475:e Vädjan om hjälp.
475:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges ogudaktiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 474:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Höglandskyrkan i Sävsjö (www.hoglandskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade hotfullt via kyrkans
förvaltningsråd Bernt Wettefors (bernt.wettefors@hoglandskyrkan.se) med hans självcentrerade ord ”Nu tycker jag det
räcker med dina mail kommer de ej att upphör kommer jag att polisanmäla dem Bernt Wettefors”. Med sitt svar förtydligas
kyrkans hänsynslösa inställning till andra människors lidande. Istället för att vilja hjälpa den nödställde
människan som felaktigt exkommunicerats ifrån kyrkan genom svenska pingströrelsen, försöker kyrkan att hota
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den hjälpsökande till tystnad. Kyrkans företrädares onda gärning och avsikt i detta är naturligtvis influerad
av Satan. Svensken Bernt Wettefors har aldrig besvarat något av de tidigare vädjandebreven.
Pingstkyrkan i Kristinehamn (www.kristinehamn.pingst.se) svarade via kyrkans nytillträdde föreståndare samt svenska
pingstpastorsdjävel Daniel Berner (daniel.berner@pingst.se) med obarmhärtiga ord ”Med risk att bli citerad i ditt nästa mejl
ber jag dig ändå att radera mig från din mejl lista. Daniel Berner Försetåndare Pingstförsamlingen Kristinehamn ”.
Tofteryds Missionsförsamling i Skillingaryd tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade via kyrkans pastor AnnMarie Erixon (annmarie.erixon@tele2.se) med de obarmhärtiga orden ”Ber att min adress raderas fråm din mejllista”.
…
Sent: Tuesday, March 02, 2010 12:01 AM
Subject: 474:e Vädjan om hjälp.
474:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp…
Den 473:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Ryttargårdskyrkan i Linköping (www.ryttargardskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via dess svenska
pastorsdjävel Fredrik Lignell (fredrik.lignell@ryttargardskyrkan.se) med hycklande ord ”Jag känner med dig på många sätt,
men kan inte se hur vi så här på distans ska kunna hjälpa dig. Jag är för övrigt övertygad om att du skulle få bättre gehör för
dina behov om du inte använde en så offensiv och kränkande ton. Jag skulle vilja be att du tar bort vår adress
info@ryttargardskyrkan.se från ditt utskick.”. Att denna svenska pastor inte kan se är förståeligt eftersom svenska

pastorer överlag är blinda, döva och förstockade. Geografiskt avstånd är fullständigt irrelevant för frånvaron av
vilja att hjälpa. Utan vilja finns inga möjligheter. Med vilja finns gränslösa möjligheter. Därtill bortser denna
pastor ifrån det faktum att de första åren av mina vädjanden till Sveriges pastorer saknades kritisk vokabulär
och ton, vilket bevisar att oavsett vokabulär och ton saknar svenska pastorer vilja att hjälpa.
Pingstkyrkan i Jönköping (www.jonkoping.pingst.se) svarade via pingstkyrkans föreståndare och svenska pastorsdjävel
Chatrine Carlson (chatrine.carlson@jonkoping.pingst.se) med pingstkyrklig obarmhärtighet och kyla ”ber att du radera mej
från din mejllista”.
…
Sent: Friday, February 26, 2010 1:12 AM
Subject: 473:e Vädjan om hjälp.
473:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 472:a vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor.
Borensbergs Baptistförsamling (www.salemborensberg.org) svarade huvudlöst och hjärtlöst via en fördomsfull svensk
pastorsdjävul Bengt Freed (pastor@salemborensberg.org) med de obarmhärtiga orden “Det käns som det räcker nu med dina
ständiga påhopp på mina kollegor och mig. u kommer aldrig att lösa dina problem med den attityden, men jag önskar verkligen att du ska komma
vidare i livet och glöm inte att ud älskar dig! mvh Bengt Freed Salemkyrkan Borensberg ”.

Klippkyrkan i Stockholm, tillhörande heretiska oneness pentekostalismens United Pentecostal Church ”Jesus
only”, svarade via kyrkans sekteristiska pastorsdjävel Adrian Smith (info@klippkyrkan.se) med orden “Please take us off
your mailing list. Thanks”.
Pingstkyrkan i Mönsterås (www.monsteras.pingst.se) svarade via pingstpastorn Stefan Arvidsson (info@monsteras.pingst.se)
med obarmhärtighet ”Jag har slutat som pastor. Vännerna som för en tid kommer att ta över kan inte ta emot dessa meddelanden. var därför
vänlig att radera adressen till info@monsteras.pingst.se Vänlig hälsning Stefan Arvidsson”.
…
Sent: Tuesday, February 23, 2010 12:01 AM
Subject: 472:a Vädjan om hjälp.
472:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenskdjävliga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 471:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 19, 2010 12:22 AM
Subject: 471:a Vädjan om hjälp.
471:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 470:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Fristadskyrkan I Eskilstuna (www.fristadskyrkan.se)
tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade svenskvidrigt via en svensk kyrkdjävel Marcus Tönnäng
(d.dalemo@tele2.se) med orden ”Vänligen radera vår mailadress (info@fristadskyrkan.se) ur din maillista.”.
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Sent: Tuesday, February 16, 2010 12:04 AM
Subject: 470:e Vädjan om hjälp.
470:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 469:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 12, 2010 12:46 AM
Subject: 469:e Vädjan om hjälp.
469:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 468:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.
Immanuelskyrkan i Stockholm (www.immanuel.se) tillhörande Svenska Missionskyrkan svarade okristligt via kyrkans
svenska prästdjävel Anders Jonåker (anders.jonaker@immanuelskyrkan.se) med de obarmhärtiga orden ”Ja Torsten, jag
känner att jag gärna utgår ur ditt register. Mvh Anders Jonåker Immanuelskyrkan”.
Falketorp Missionsgård i Vikbolandet (www.falketorp.se) tillhörande Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
(ELMBV) svarade okristligt via svensken och ”internetmissionären” Åke Johansson (ake.gt.johansson@telia.com) med
de obarmhärtiga orden ”Ta bort info@falketorp.se från din maillista, TAck!”.
…
Sent: Tuesday, February 09, 2010 12:31 AM
Subject: 468:e Vädjan om hjälp.
468:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 467:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Ljungby Alliansförsamling (www.ljungbyallians.se)
svarade naivt och fördomsfullt via kyrkans svenska pastor David Andersson (pastor@ljungbyallians.se) med orden ”Dina
mail inspirerar oss pastorer verkligen inte. Du måste ha blivit riktigt illa bemött (så det har sårat dig oerhört djupt) och ser inget hopp för att få ett
bättre bemötande, när du skriver såhär. Eller har jag fel? Det är beklagligt och jag kan förstå din frustation när du bett om hjälp i så många år och
kanske utan skällsord i början och inte få någon hjälp. Men är detta ett bra sätt att be hjälp på? Jag är tveksam. Du skriver hur Södermalms kyrkan
och svensk sjukvård ser på dig, men inget om dig själv utifrån din egen synvinkel, så vi får ju ingen uppfattning om vem du verkligen är. Och du gör
det ju inte enklare för dig med dina hårda skällsord. Det är väldigt svårt att ta till sig som läsare, inte minst som pastor som du visar ett sådant
hat mot. Mitt tips är att du skriver om allt, beskriver om dig själv och skriver mer tydligt om vad för slags församling du skulle vilja komma till. Och
kanske lite om hurdan kvinnlig vän du söker. Eller så kan det vara senare fråga när du har fått en kontakt med någon församling. Jag arbetar i tre
församlingar som är små (54, 38 och 12 medlemmar) och tyvärr finns det ingen ledig kvinna i din ålder i någon av församlingarna, så jag kan inte
hjälpa dig med den biten. Men du är alltid välkommen att titta in i Ljungby, Lidhult eller Unnaryd. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig på något
sätt och att du ska hitta den församling och ev kvinna du söker. Mvh David Andersson Pastor i Ljungby, Lidhults och Unnaryds Alliansförsamlingar i
Småland”.

Angående den slags församling jag vill komma till, som tidigare sagts några hundra gånger, efterlyser
jag en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter
kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.
…

Sent: Friday, February 05, 2010 12:53 AM
Subject: 467:e Vädjan om hjälp.
467:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 466:e vädjan om hjälp kommenterades av en svenskdjävlig kyrka. Församlingen Bergskyrkan i Hässelby
(www.bergskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade fegsvenskt och anonymt (bergskyrkan@hotmail.com) med
okristliga obarmhärtighet ”Vill du vara vänlig att ta bort oss från din utsändningslista. Hälsningar Bergskyrkans församling”.
…
Sent: Tuesday, February 02, 2010 12:10 AM
Subject: 466:e Vädjan om hjälp.
466:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 465:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 29, 2010 12:43 AM
Subject: 465:e Vädjan om hjälp.
465:e Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 464:e vädjan om hjälp kommenterades av två obarmhärtiga svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Borås (www.boras.pingst.se) svarade okristligt via kyrkans föreståndare och pingstpastorsdjävel Urban
Klintenberg (expedition@boras.pingst.se) med obarmhärtiga ord ”Vi önskar inte fler mail till vår adress. Mvh Urban Klintenberg,
Pingstkyrkan Borås”.
Smyrnaförsamlingen i Värnamo (www.kyrktorget.se/smyrnavarnamo) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt
via en anonym och feg kyrksvensk (smyrna.varnamo@epost.ventelo.se) med de obarmhärtiga orden ”Låt mig slippa dina
brev i fortsättningen. Ta bort mig från din lista.”.
…
Sent: Tuesday, January 26, 2010 12:14 AM
Subject: 464:e Vädjan om hjälp.
464:e Vädjan om hjälp.
Svenskdjävliga präster
Hej!
Fyrahundrasextiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 463:e vädjan om hjälp kommenterades av två obarmhärtiga svenska kyrkor.
Betaniakyrkan i Tollarp (www.betaniatollarp.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans
svenska pastorsdjävel Martin Tengblad (info@betaniatollarp.se) med de obarmhärtiga orden ”Vänligen ta bort mitt namn
från din lista. Tack! Martin Tengblad, pastor”.
Skärstads Pingstförsamling i Huskvarna svarade okristligt via svenska pingstpastorsdjäveln Annica Björk
(pingst.skarstad@crossnet.se) med de obarmhärtiga orden ”Jag önskar att vår adress raderas från din lista. Vänligen Annica
Björk”.
…
Sent: Friday, January 22, 2010 12:42 AM
Subject: 463:e Vädjan om hjälp.
463:e Vädjan om hjälp.

Svenskdjävliga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 462:a vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Pingstkyrkan i Mariestad (www.mariestadpingst.se)
svarade okristligt via kyrkans pingstpastor Veijo Nikka (finskpastor@mariestad.pingst.se) med de obarmhärtiga orden
”Var vänlig ta bort mitt namn från din lista. Respektera att jag inte vill ha dina mail. /Veijo Nikka ”.
…
Sent: Tuesday, January 19, 2010 11:22 AM
Subject: 462:a Vädjan om hjälp.
462:a Vädjan om hjälp.
Svenska prästdjävlar
Hej!
Fyrahundrasextioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 461:a vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Vist Vårdnäs Pastorat inom Svenska kyrkan
(www.vistvardnas.com) svarade svenskt via pastoratets svenska Lisbeth Johansson Suther (mail@vistvardnas.com) med
svenskkyrklig okristlighet ”Var vänlig och ta bort oss från din maillista. Vänliga hälsningar Vist Vårdnäs kyrkliga samfällighet ”.
…
Sent: Friday, January 15, 2010 11:19 AM
Subject: 461:a Vädjan om hjälp.
461:a Vädjan om hjälp.

Svenska pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundrasextioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 460:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenskdjävliga kyrkor.
Pingstkyrkan i Gävle (www.gavle.pingst.se) svarade via kyrkans pingstpastorsdjävel Sven-Gunnar Hultman
(info@gavle.pingst.se) med typiskt svensksvinig okristlighet. Pingstpastorsdjäveln avvisade vädjan om hjälp med
orden ”Jag skulle vädja till dig att du finner ett annat sätt att berätta om din livssituation. Det gagnar inte din sak att skicka massmail. Önskar
därför att du återigen styrker mig ifrån din sändningslista Vänliga hälsningar Sven-Gunnar Hultman.”.
Gislaveds Frikyrkoförsamling (www.gislaved.pingst.se) tillhörande svinsvenska pingströrelsen svarade okristligt via
svensksviniga pingstpastorn Sven-Olle Spång (svenolle@kvarnaryd.biggnet.se) med sedvanlig svenskpastoral kyla och
likgiltighet ”Vänligen tag bort min adress.”.
…
Sent: Tuesday, January 12, 2010 10:57 AM
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Subject: 460:e Vädjan om hjälp.
460:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasextionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 459:e vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskt trossamfund.
EFS i Västsverige (www.efsvast.se) svarade via samfundets distriktskonsulent Nils Lyckander (dk@efsvast.se) med ett
välkomnande att besöka hans gudstjänst - i avsaknad av uttryckt vilja att hjälpa. EFS skrev ”Tack för dina mail!
Du är välkommen till oss i EFS på Hisingen i Göteborg. Vi firar gudstjäns varje söndag kl 17.00 ”. Ett fåtal svenska kyrkor
har de senaste sju åren besvarat min vädjan om hjälp med ett välkomnande att besöka deras kyrkobyggnad,
men samtliga dessa svenska kyrkor har samtidigt saknat avsikt att hjälpa. Att endast inbjuda till ”gudstjänst” i
en kyrkobyggnad är tanklöst, hjärtlöst och omänskligt.
…
Sent: Friday, January 08, 2010 5:12 PM
Subject: 459:e Vädjan om hjälp.
459:e Vädjan om hjälp.
Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 458:e vädjan om hjälp kommenterades av tre obarmhärtiga svenska kyrkor.
Elimkyrkan i Skene (www.elimskene.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans svenska
pastorsdjävel Tobias Westh (kontakt@elimskene.se) med likgiltighetens svenska ord ”Vänligen ta bort min adress från din
maillista. Hälsningar Tobias Westh, pastor Elimkyrkan Skene ”.
Korskyrkan i Borås (www.korskyrkan.org) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans svenska
ordförande Thomas Hallberg (hallberg.th@telia.com) med svenskkyrklig likgiltighet ”Vänligen ta bort min mailadress från
din adresslista! Med vänlig hälsning Thomas Hallberg Ordförande Korskyrkan, Borås ”.
Brunnsparkskyrkan i Tranås (www.brunnsparkskyrkan.se) tillhörande Pingströrelsen svarade okristligt via kyrkans
föreståndare och svenska pastorsdjävel Niclas Forsberg (exp@brunnsparkskyrkan.org) med de likgiltiga svenska ord ”Vi
önskar att Du raderar vår mailadress! /Vänligen Niclas Forsberg, pastor Brunnsparkskyrkan, Tranås ”.
…
Sent: Tuesday, January 05, 2010 12:01 AM
Subject: 458:e Vädjan om hjälp.
458:e Vädjan om hjälp.
Svensksvinga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Sveriges och nutidens omdömeslösa och moralförvirrade monarki, och en arrogant kronprinsessa i olydnad mot
Gud: http://royalcourt.nenzen.net
•
•
•

QX; Flatan Eva Brunne ny biskop i Stockholm: www.qx.se/samhalle/10348/eva-brunne-ny-biskop-i-stockholm
TheLocal; King and Queen of Sweden attended ceremony ordaining Sweden’s actively lesbian bishop: www.thelocal.se/23148/20091109
(www.rnw.nl/english/article/sweden-ordains-first-lesbian-bishop)
TheLocal
commentary;
Sweden’s
deranged
Crown
Princess
unfaithful
to
God
[unverified
allegation]:
www.thelocal.se/discuss/index.php?showtopic=26551

Den 457:e vädjan om hjälp kommenterades av två svensksviniga kyrkor.
Mellringekyrkan i Örebro (www.mellringekyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans
föreståndare och svenska pastorsdjävel Kent Pekár (info@mellringekyrkan.se) med hjärtlösa svenska ord ”Vänligen ta
bort min adress från din maillista”.
Björkstakyrkan i Umeå (www.bjorkstakyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans
ordförande respektive svenska pastorsdjävel Pelle Nyström (pelle.nystrom@cavenet.se) med sedvanligt svenskpastoral
hjärtlöshet ”Jag vill att du raderar min mottagaradress, tack! Med vänlig hälsning Pelle Nyström ”.
…
Sent: Friday, January 01, 2010 2:11 PM
Subject: 457:e Vädjan om hjälp.
457:e Vädjan om hjälp.

Svenska pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundrafemtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 456:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra svensksviniga kyrkor.
Borås Kristna Center (www.bkc.nu) tillhörande trosrörelsen svarade okristligt via kyrkans grundare and svenska
pastorsdjävel Peder Teglund (info@bkc.nu) med svenskkyrklig likgiltighet ”Jag vill inte längre ha dina e-brev. Stryk vår
mailadress så är jag tacksam. M v h Peder”.
Pingstkyrkan i Falköping (www.pingstkyrkan.nu) svarade obarmhärtigt via kyrkans vaktmästare (info@falkoping.pingst.se)
Ingegerd Ljung med kallhjärtad svensk obarmhärtighet ”Tacksam om vi inte får fler mejl från dig. Ingegerd”.
129

130

Sätunakyrkans Ekumeniska Församling i Märsta (www.satunakyrkan.org)
tillhörande
Metodistkyrkan
svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastorsdjävel Ann-Marie Johansson (satunakyrkan@tele2.se) med svensk
hjärtlöshet ”Jag ber att inte få några fler meddelanden från dig. Med vänlig hälsning Ann-Marie Johansson pastor i
Sätunakyrkan”.
Betelförsamlingen Östansjö i Mellansel tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans svenska
ordförande Samuel Pettersson (sampes@telia.com) med svenska kallhjärtade ord ”Var vänlig ta bort mej från mejllistan.”.
…
Sent: Tuesday, December 29, 2009 11:30 PM
Subject: 456:e Vädjan om hjälp.
456:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 455:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Åmåls Baptistförsamling (www.amalbaptist.se) demonstrerar obarmhärtighet och tanklöshet via kyrkans pastor Hans
Dahlgren (pastor@amalbaptist.se) genom att svara med en falsk julhälsning utan att vilja hjälpa den nödställde, som
vädjar efter pastorns hjälp. Den svenska pastorn skrev ”God Jul själv Torsten! Hans Dahlgren Pastor Åmåls
Baptistförsamling”. Vad hjälper det att pastorn skriver God Jul? Med andra ord; ytterligare en svensk pastorsdjävel.
(Jakobsbrevet 2:13-20)
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad
hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar
mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så
är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro
utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och
bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

Agape Församling i Solna (www.agapemission.net) svarade obarmhärtigt via kyrkans pastor Pauli Kemi
(pauli.kemi@gmail.com) med ett välkomnande till möten men i avsaknad av en vilja att hjälpa. Pastorn skrev ”Jag vill
inte ha e-mail från dig i fortsättning, men du är välkommen till möten i Agape. ”.
…
Sent: Friday, December 25, 2009 12:00 AM
Subject: 455:e Vädjan om hjälp.
455:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svinsvenska pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundrafemtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 454:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.
Frälsningsarmén i Nyköping (www.fralsningsarmen.se/nykoping) svarade obetänksamt via en anonym svensk
(nykoping@fralsningsarmen.se) med orden ”Vi föreslår att du besöker Frälsningsarmén eller Myrorna där du bor. Här kanske du
kan hjälpa till med något praktiskt under jul- och nyårshelgerna och träffa lite folk. Svenska kyrkan har på många håll också
öppet för julbordsgemenskap i sina församlingshem.”. Varken Frälsningsarmén i Stockholm eller någon annan

Frälsningsarmé i Sverige har uttryckt vilja att hjälpa. Och nej, jag söker definitivt inte julbord i Svenska kyrkan
eller någon annan svensk kyrka. Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig
gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle
kunna leda till äktenskap.
…
Sent: Tuesday, December 22, 2009 12:01 AM
Subject: 454:e Vädjan om hjälp.
454:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 453:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenskdjävliga kyrkor.

Johanneskyrkan i Lindome (www.johanneskyrkan.nu) svarade obarmhärtigt via en anonym svensk kyrkdjävel
(jk@johanneskyrkan.nu) med orden ”Jag har redan tidigare blivit raderad från din lista, men har tydligen blivit inlagd igen. Var
snäll och radera mig! Dina mail slängs ändå direkt i papperskorgen.”.
Finspångs Baptistförsamling tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via en anonym svensk
kyrkdjävel (baptistkyrkan@telia.com) med orden ”Ta bort vår adress från din lista, tack.”.
Pingstkyrkan i Borlänge (www.borlange.pingst.se) svarade okristligt via dess svenska pingstpastorsdjävel Tomas
Höglund (info@borlange.pingst.se) med orden ”För andra gången ber jag dig ta bort mig från din e-postadresslista Hälsn Tomas
Höglund”.
…
Sent: Friday, December 18, 2009 12:18 AM
Subject: 453:e Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 452:a vädjan om hjälp kommenterades av två svensksviniga kyrkor.
Elimkyrkan i Simrishamn tillhörande Pingströrelsen beslutade till sist att svara okristligt via kyrkans svenska
pastor Bengt Jörnland (elim.simris@telia.com), tillika handledare inom Evangeliska Frikyrkan, med svenskkyrklig
ignorans, geografisk inskränkthet, och verklighetsfjärmande beskrivningar. Svensken skrev ”Hej Torsten, du har
skickat många vädjanden till oss och andra församlingar. Du skriver om din besvikelse och ilska över hur du har blivit behandlad i flera frikyrkor. Det
är inte lätt för alla oss som inte mött dig att förstå all den vrede och upprördhet som du ger uttryck för. Vi vet inte vad som ligger bakom händelserna
som du beskriver. Själv bor jag i sydöstra Skåne, utanför Simrishamn och arbetar i Elimkyrkan. Tror inte att jag och vi kan bidra så mycket till din
situation, som jag förstår finns du i Stockholmstrakten. Men rent allmänt tror jag att det blir ännu mer svårt för dig att närma dig en församling om
du fortsätter att uttrycka din vrede och besvikelse emot kyrkor. Då är risken stor att allt fler drar sig undan, istället för att öppna upp och hjälpa till.
Som du så tydligt efterfrågar. Det är inte enkelt detta. Ofta är ju de krav vi tycker att vi har rätt att ställa på andra tyvärr något som hindrar och
försvårar relationen. Säkert har du redan tänkt på allt detta många gånger. Jag menar inte att jag kan hur sådant fungerar hos oss människor…”.

Svenskpastorn inbillar sig att val av vokabulär inverkar på kallhjärtade och svensksinnade pastorer. Mina brev
med tillhörande respons från svenska pastorer bevisar motsatsen; oavsett val av vokabulär är svenska pastorers
affinitet till satans likgiltighet, obarmhärtighet, och lögn större än viljan till att lyda Gud.
Den svenska styrelseledamoten i EFS riksstyrelse och EFS kansli i Uppsala, kyrkdjäveln Lillemor Persson
(lillemor54@telia.com), svarade med svenskkyrklig obarmhärtighet ”Vänligen stryk mig från denna lista.”.
…
Sent: Tuesday, December 15, 2009 12:01 AM
Subject: 452:a Vädjan om hjälp.
452:a Vädjan om hjälp.
”Svenska präster super, slåss och har sex med konfirmanderna”
Hej!
Fyrahundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 451:a vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.

Metodistkyrkan i Oskarshamn (www.metodistkyrkan.se/oskarshamn) svarade svenskpastoralt förståndshandikappat via
kyrkans svenska pastorsdjävel Håkan Englund (oskarshamn@metodistkyrkan.se) med orden ”Nu är jag hjärtligt trött på dina
sviniga påhopp. Sluta trakassera alla ärligt arbetande präster och pastorer. Jag vet inte vilken e-postadress du använder för att
nå mig. Så enklast är att du helt slutar upp attt skicka dina oförskämda mail både till mig och alla andra pastorer så länge du
inta har annat än påhopp och falska anklagelser att komma med.”. Mina beskrivningar om svenska pastorer är belagda

med solitt underbyggd evidens. Verkligheten är den motsatta; att svenska pastorer falskt anklagar, baktalar och
förtalar Torsten. Några av Sveriges pastorers kreativa och återkommande falska anklagelser mot Torsten
redovisas på www.kyrkor.be. Ett flagrant exempel: www.kyrkor.be/071113.htm.
Aftonbladet, det oseriösa journalistikens medium, förstår att en kristen präst ska tjäna Gud; en insikt som fler
präster i Sverige bör anamma. Aftonbladet skrev ”De ska tjäna Gud och leda sin församling. Men de super, slåss och har
sex med konfirmanderna.”: www.aftonbladet.se/nyheter/article6286205.ab .
…
Sent: Friday, December 11, 2009 12:58 AM
Subject: 451:a Vädjan om hjälp.
451:a Vädjan om hjälp.
Pingstpastorsdjävlar, svensksviniga pastorer och svenskheretiska präster.
Hej!
Fyrahundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 450:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska pingstkyrkor.

Pingstkyrkan i Ursviken (www.ursviken.org) svarade obarmhärtigt via kyrkans familjerådgivare Lillemor Ivansson
(lillemor@ursviken.org) med orden ”Jag önskar att min adress raderas från Ert register. Med vänlig hälsning Lillemor ”.
Pingstförsamlingen
(marie.hoglund@pingst.se)

i Borlänge (www.borlange.pingst.se) svarade via pingstpastorsdjäveln Marie
med orden ”Tacksam om du tar bort mig från din maillista. Hälsningar Marie Höglund”.

Höglund

…
Sent: Tuesday, December 08, 2009 10:58 PM
Subject: 450:e Vädjan om hjälp.
450:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 449:e vädjan om hjälp kommenterades av sju svenskdjävliga kyrkor.
S:t Petrus Evangeliska Ortodoxa Församling i Halmstad (www.evangeliskortodox.se) svarade via dess svenska
kyrkdjävul Thomas Andersson (st.petrus-halmstad@swipnet.se) med oförskämda insinuationer ”Var snäll och styk mej från
din mail-lista. Mitt råd till dej är att sluta skriva dina mail och söka hjälp på ett mer personligt sätt. Det borde finnas någon
terapeut där du bor, som kan hjälpa dej att gå vidare.”.

Möllebackskyrkan i Karlskrona (www.mollebackskyrkan.se) tillhörande EFS svarade okristligt via kyrkans svenska
pastorsdjävel Glenn Sjöverg (glenn.sjoberg@telia.com) med svenskt oförstånd ”Även jag önskar vänligen bli borttagen ur
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din maillista. Efter att ha skickat så många mail som du har
gjort borde du fråga dig själv om du inte använder fel
pedagogik i ditt sökande efter hjälp.”. Möjligtvis använder den svenska EFS kyrkan fel bibel; Jakobsbrevet 2:13-20,

Ordspråksboken 3:27-28, Matteus 23:3, Lukas 10: 25-37.
Pingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd (www.kyrkor.robertsfors.se/pingst) svarade pingstkyrkodjävligt och
anonymt (pingst@robertsfors.se) med orden ”Vi vill inte ha dina mail längre stryk oss ur ditt adressregister genast!!”.
Pingstkyrkan i Norrköping (www.norrkoping.pingst.se) svarade okristligt och despotiskt via kyrkans svenska
pingstpastorsdjävel Lasse Bjervås (lasse.bjervas@norrkoping.pingst.se) med svenska ord ”Nu vill jag inte ha fler av din mail
längre. Ta bort alla adresser med @norrkoping.pingst.se. Lasse Bjervås Pastor Sionförsamlingen i Norrköping”.
Pingstförsamlingen i Borlänge (www.borlange.pingst.se) svarade okristligt via kyrkans föreståndare och svenska
pingstpastor Tomas Höglund (tomas.hoglund@pingst.se) med avvisande svenska ord ”Tacksam om du tar bort mitt namn
från din maillista. Hälsningar Tomas Höglund”.
Svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (www.efk.se) svarade okristligt och sammanhangslöst via enheten
för församlingsutveckling i mångkulturellt arbete, Bengt Sjöberg (bengt_sjoberg@telia.com), tillika ordförande i
församlingen Kristen Gemenskap i Hällefors, med svenskkyrkligt oförstånd ”Var vänlig stryk mig från din lista. Om du hade
besökt oss och vi hälsat och fått en kontakt hade vi gärna suttit ner och lysssnat till dig och försökt hitta vägar att hjälpa. Vår församling hjälper
människor så mycket som vi kan varje dag i veckan. Vi har aldrig träffats. Ändå har du den senaste tiden dömt oss och öst svordomar och
okvädningsord över mig genom dina mail. Nu får det vara nog.”

Om det svenska kyrkpuckot istället hade valt att kommunicera
en vilja att hjälpsamt välkomna så hade det svenska kyrkpuckot kunnat påvisa sig själv som ett undantag från
alla Sveriges okristliga pastorer.
Metodistkyrkan i Örebro (www.metodistkyrkanorebro.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastor Rajan Mall
(rajan.mall@bredband.net) med orden ”Jag ber dig att inte skicka dina mail till mig. Mvh Rajan ”.
…
Sent: Friday, December 04, 2009 10:29 AM
Subject: 449:e Vädjan om hjälp.
449:e Vädjan om hjälp.
Satans homosexhyllande svenska präster
Hej!
Fyrahundrafyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 448:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensksvinig kyrka. Betelkyrkan i Östersund (www.betel.nu)
tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans föreståndare och svenska pastorsdjävel Richard Ahlberg
(richard@betel.nu) med svenskt kallhjärtat gudsförakt ”Vänligen radera min mottagaradress.”.
…
Sent: Tuesday, December 01, 2009 1:08 AM
Subject: 448:e Vädjan om hjälp.
448:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniskt homosexvälsignande präster
Hej!
Fyrahundrafyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 447:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska kyrkor.
Citykyrkan i Örebro (www.citykyrkan.se) svarade okristligt via kyrkans svenska pastor Ulf Lundin (ulf.lundin@citykyrkan.se)
genom att uttrycka kyrkans likgiltighet och därmed fundamentala olydnad mot Bibeln ”Önskar slippa dessa mail i
fortsättningen. Med vänlig hälsning Ulf Lundin”.
Vretstorps Frikyrkoförsamling Kristallkyrkan (www.kristallkyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade både
förvirrat och lättsinnigt via kyrkans svenska ledare Karin Johansson (karin@kristallkyrkan.se) med orden ”Jag skulle var
mycket tacksam om jag slipper få dina brev framöver. Det många som försöker hjälpa dig med goda och kloka råd, men dom blir ju bara förkastade
så jag ser inget vi kan göra för dig. Vi strävar mot att vara en församling som välkomna människor i en kristen gemenskap men jag anser inte att
våran teologi stämmer överens. Sen kan man ju frågas sig vem som har rätt?! Men jag tackar vår Gud att han själv lovat oss att ta han om den
dömande delen, så vi slipper! Underbart va!?”.

Nej, inte en enda kyrklig svensk person har givit ett gott råd. Däremot
demonstrerar samtliga tillskrivna svenska präster och pastorer i Sverige att de avvisar möjligheten respektive
skyldigheten att praktisera de Bibliska råden – Guds ord. Kristallkyrkan anser vidare att deras teologi inte
samstämmer med min; förmodligen i avseende till min deklaration att svenska prästers välsignande av utlevd
homosexualitet är djävulskt. Svenska pastorer och församlingar som välsignar homosexualitet saknar Biblisk
grund.

Bibeln, Guds ord till mänskligheten, förklarar att homosexualitet är avskyvärt, skamligt, ovärdigt och mot
naturen. Bibeln klargör att utlevd homosexualitet är en synd. Den som utövar homosexualitet förtjänar evigt
straff till helvetet.
• Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. (3 Moseboken 18:22)
• Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär
på blodskuld. (3 Moseboken 20:13)

• Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller
de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall
ärva Guds rike. (1 Korintierbrevet 6:9-10)

• De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den

rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar
sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den
sunda läran (1 Timoteusbrevet 1:7-10)
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• Så är det med Sodom [1Mos.19:4-5 sexuell perversion/homosexualitet] och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt
och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. (Judas brev 1:7)

• Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav

…

männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa
straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag,
så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Romarbrevet 1:26-28)

Sent: Friday, November 27, 2009 12:02 AM
Subject: 447:e Vädjan om hjälp.
447:e Vädjan om hjälp.
Satans svenska homosexvälsignande präster
Hej!
Fyrahundrafyrtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 446:e vädjan om hjälp kommenterades av fem svenska kyrkor.
EFS-kyrkan i Ängelholm (www.efs-kyrkan.info) svarade via en blint förnekande svensk-kyrklig fårskalle, kyrkans EFSpräst Magnus Lennartsson (magnus.lennartsson@efs.nu), med orden ”Som jag vädjat om tidigare, och som du sa du skulle göra, ber
jag dig att sluta skicka dessa mail till mig. Om jag får ge dig ett råd, med vetskapen att jag troligen blir uthängd i dina utskick med ordalydelser som
jag inte vill bekänna mig till, så är det att sluta skicka dessa brev över huvud taget. Dessa brev säger inget om svensk kristenhet utan bara något
om dig. Jag önskar dig hälsa och balans i livet så du kan ta dig vidare. / Magnus Lennartsson”.

Kyrkans EFS-präst har problem att ta
till sig oangenäma sanningar och att acceptera en bevisad verklighet om svensk kristenhet. Sanning och
verklighet upplevs så hotande för kyrkans EFS-präst att förnekandets försvarsmekanism blir hans utväg till
upplevd stabilitet. Naturligtvis tråkigt att han inte mäktar hantera verkligheten bättre än så.
Elimkyrkan i Örnsköldsvik (www.elim.nu) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via kyrkans
föreståndare och svenska pastor Robert Åkerlund (robert@elim.nu) med orden ”Härmed begär jag att denna adress
raderas som mottagare av dina brev! mvh Robert Åkerlund, Pastor Elimförsamlingen ”.
EFS Gullänget i Örnsköldsvik (www.efsgullanget.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastorsdjävel Birgitta
Sjöström-Aasa (pastorn@efsgullanget.se) med orden ”Vi är tacksamma om du stryker oss från din sändlista, tack. EFS
Gullänget”.
Guntorps Missionskyrka (www.guntorp.se) tillhörande det homosexälskande svenska trossamfundet Svenska
Missionskyrkan svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska webbmaster Peter Karlbom (pastorn@guntorp.se) med
orden ”Hej, jag vill att du tar bort alla mail adresser som har med guntorp.se att göra. ”.
Pingstkyrkan i Linköping (www.lkp.pingst.se) svarade obarmhärtigt via en av kyrkans svenska pastorer Ulf Mannebäck
(ulf.manneback@lkp.pingst.se) med orden ”Jag vore tacksam om du slutade skick dina arga brev till mig. Med vänlig hälsning Ulf
Mannebäck”.
…
Sent: Tuesday, November 24, 2009 12:03 AM
Subject: 446:e Vädjan om hjälp.
446:e Vädjan om hjälp.
Sveriges och satans homosexvälsignande präster
Hej!
Fyrahundrafyrtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 445:e vädjan om hjälp kommenterades av fem svenska kyrkor.
Centrumkyrkan i Staffanstorp (www.centrumkyrkan.com) svarade svensk-kyrkpuckat via kyrkans svenska
kontaktperson Kicki (kontakt@centrumkyrkan.com). Trots att Centrumkyrkan har mottagit otaliga vädjandebrev, måste
förstås genom kyrkans tramsiga svar att kyrkan endera aldrig har läst mina tidigare brev, eller att kyrkans
kontaktperson har kort minne, eller att kyrkan inte är kapabel att begripa innehållet av tidigare brev.
Centrumkyrkan skrev ”Jag läste ditt brev och blev chockad över hur du uttalar dig om människor som du inte känner, jag
tror inte att du kan känna alla dessa pastorer personligt. Tycker inte att det är särskilt, som du själv säger, "kristligt" att uttrycka
sig så, inte heller särskilt Jesus likt. Vad gäller din längtan att hitta en hustru så är det svårt att hjälpa dig med det då man inte
känner dig. Många av våra vänner har hittat varandra genom 7:e himlen, dejting sida på internet. Du kanske ska söka där.
Önskar att du inte sänder fler mail till oss. vi är en liten församling som ligger 60 mil från Stockholm. Tror att du kan hitta en
församlimg närmare då du även söker kristen gemenskap. Med önskan om Guds välsignelser över dig! Kicki”. Angående min

grund till sant uttalande om Sveriges pastorer, läs: www.kyrkor.be/091117.htm och www.kyrkor.be/080229.htm. Angående
svensk-nationalistiska, feministiska och eventuellt även antisemitiska 7ehimlen läs: www.kyrkor.be/080118.htm och
www.kyrkor.be/080815.htm.
Bankeryds Missionskyrka (www.mission.se) tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade obarmhärtigt och med
sedvanlig svensk avsaknad i självinsikt, via en anonym fegsvensk (Bankeryd@mission.se) med orden ”Vi vill inte ha
något e post från dig i fortsättningen. Bara rubriken i nedanstående mail säger väl allt! Hälsar Bankeryds Missionsförsamling ”.
Den åsyftade rubriken ”Sveriges svenska pastorsdjävlar” anger mitt brevs huvudsakliga målgrupp –
pastorsdjävlarna i Sverige. Fullständigt oberoende av vokabulär i rubrik kvarstår objektiva fakta om Sveriges
svenska pastorer; pastorer som med sant omdöme bör beskrivas som obarmhärtiga, svinga och djävliga.
Elimförsamlingen i Askeby (www.elim.se) tillhörande den sviniga svenska pingströrelsen svarade obarmhärtigt via
kyrkans svenska föreståndare och pastor Daniel Zethson (info@elim.se) med orden ”Det vore tacksamt om vår adress
info@elim.se ströks från din lista! M.v.h. Daniel Zethson, pastor i Elimförsamlingen Askeby/Örtomta ”.
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Enakyrkan i Enköping (www.enakyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via
kyrkans svenska föreståndare och pastor Tomas Wallengren (tomas.wallengren@enakyrkan.se) med geografisk
inskränkthet ”Var god att ta bort min mail adress från detta utskick! Eftersom du inte bor i Enköping med omnhejd så är
kanske inte vår församling så aktuell, men som jag tidigare skrivit, du får gärna komma på ett samtal om du vill. Men ta bort
mig från denna maillista. Mvh Tomas”.

Västerdalarnas Friförsamling i Dala-Järna (www.vdf.se) svarade okristligt via kyrkans svenska kontaktperson
Sture Nordqvist (info@vdf.se) med orden ”Vänligen radera info@vdf.se från din sändlista. MVH Sture”.
…
Sent: Friday, November 20, 2009 12:01 AM
Subject: 445:e Vädjan om hjälp.
445:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svenska pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundrafyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 444:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra svensksviniga kyrkor.
Den sekteristiska Södermalmskyrkan i Stockholm (www.sodermalmskyrkan.org), vars pastorer utkräver ”ovillkorligt
förtroende till kyrkans pastorer” som medlemsvillkor, svarade okristligt och hjärtlöst via svensken Marianne
Lindén (Marianne.Linden@sodermalmskyrkan.org) med orden ”Jag begär att info@sodermalmskyrkan.org raderas. Tack! Vänliga
hälsningar Marianne Lindén Församlingssekreterare Södermalmskyrkan ”. Med fyra år av delaktighet i Södermalmskyrkan
innan Södermalmskyrkan avvisade mig, kan jag intyga att falskhet och manipulation samt andlig, materiell och
kyrkoorganisatorisk egocentrism präglar Södermalmskyrkan. Medlemmars lojalitet till Södermalmskyrkans
pastorer skall prioriteras före sanning och godhet.
Nya Korskyrkans Församling i Boden (www.nyakorskyrkan.bd.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade goddagyxskaft via kyrkans svenska pastor Bernth Öberg (bernth.oberg@telia.com) med ord om ekonomi ”Vi kan inte bistå dig med
någon ekonomisk hjälp. Det är många som far illa i vårt samhälle idag. Många kommer till kyrkorna och vädjar om hjälp och vist ska vi hjälpa men
jag tror att vårt samhälle måste reformeras så att de sociala orättvisorna får utraderas. Är tacksam om du utraderar mottagaradressen MVH NKK ”.

Brunnskyrkans församling i Åseda (www.brunnskyrkan.se) tillhörande Svenska Baptistsamfundet svarade okristligt via
kyrkans svenska pastor och församlingsföreståndare Lars-Olof Gunnardo (lo.gunnardo@telia.com) med orden ”Vänligen
stryk mig från din e-postlista. Lars-Olof Gunnardo”.
Vilhelmina Fria Församling tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via kyrkans svenske Leif
Larsson (leif.s.larsson@crossnet.se) med orden ”Radera min mottagaradress, tack!”.
…
Sent: Tuesday, November 17, 2009 12:08 AM
Subject: 444:e Vädjan om hjälp.
444:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafyrtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 443:e vädjan om hjälp kommenterades av sex svenska kyrkor.
Församlingen Vetlanda Bibelcenter (www.vetlandabc.com) med inspiration från Livets Ord svarade obarmhärtigt via
kyrkans svensksviniga pastor Patrik Olofsson (info@vetlandabc.com) med orden ”Vänligen ta bort mig från din email-lista.
Att kalla folk för svin & djävlar är inget effektivt sätt att skapa kontakt, inte heller att avsluta en kontakt. Eller? Vänliga Hälsningar
Patrik Olofsson”.

Den svenska pastorn Patrik Olofsson ogillar min deskription av många svenska präster/pastorer som sviniga
(orena/oheliga). I bibeltexten Matt.3:7-10 tilltalar Johannes döparen många fariséer och sadducéer ”ni
huggormsyngel”, ”huggormars avföda” genom deras hyckleri, och manar dem till omvändelse. Och i bibeltexten
Matt.23:33 tilltalar Jesus från Nasaret de skriftlärda och fariséerna ”ni ormar, ni huggormsyngel” på grund av
deras hyckleri och blindhet. Med likheter; eftersom många av Sveriges präster idag förkunnar heresi (inte minst
svenska prästers oheliga samtycke till homosexuella äktenskap), och eftersom många av Sveriges pastorer
saknar proportionerlig ödmjukhet till sitt vidriga hyckleri – anser jag att beskrivningen av svenska pastorer som
sviniga passar utmärkt.
Ytterligare en Biblisk förebild på generaliserad tillrättavisning återges i Titusbrevet 1:12-14 angående Kreter.
Att utifrån Bibliska principer och objektiva fakta beskriva svenska pastorer som obarmhärtiga, svinga och
djävliga tillhör ett sant omdöme.
•

(Titus 1:12-14)
En av deras egna, en profet, har sagt: "Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata." Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt,
så att de blir sunda i tron …

Stolt hycklande svenska pastorer manar människor till godhet, men själva vägrar pastorerna att leva evangeliet.
Svenska pastorers uppmanande ord saknar svenska pastorers korresponderande gärningar. Det bör vara
angeläget att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig ifrån sin felaktiga stolthet, och
istället ödmjuka sig inför Gud och sanning.
Att Sveriges svenska pastorer kan uppfattas som exceptionellt omänskliga, heretiska, hycklande och
obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag. Svenska pastorer bör omvända sig från
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svenskhet – till Kristuslikhet. Inför samhället bör
inte varnande exempel på omänsklighet.

kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet –

EFS-kyrkan i Sundsvall (www.sundsvall.efs.nu) svarade okristligt svenskt via kyrkans svenska pastorsdjävel Henrik
Åkesson (expeditionen@sundsvall.efs.nu) med orden ”Vill inte ha fler mail av dig. Du kan stryka EFS sundsvall från din maillista,
tack”.
EFS

i

Sydsverige

svarade via dess andre vice ordförande Simon Bertilsson
med orden ”Jag skulle vilja att du tar bort mig från din lista. Jag skriver inte detta utifrån
mitt förtroendeuppdrag i EFS, utan som privatperson. Dock står EFS-kyrkorna givetvis öppna för dig. MVH Simon Bertilsson ”.
(www.efssyd.org)

(simonbertilsson@simonbertilsson.se)

Tvärålunds EFS svarade svenskkyrkligt via Ulla Aronsson
adress från din mejllista.”.
Frikyrkan Korsberga

(efs@tvaralund.com)

med orden ”Var vänlig och radera vår

svarade okristligt via kyrkans svenska ordförande John Jarstål
med orden ”önskar att ni omedelbart tar bort mig och de olika personer som adresserade på följande
adresser: ordf@frikyrkankorsberga.se pastor@frikyrkankorsberga.se Guds Välsignelse över er Mvh John”.
(www.frikyrkankorsberga.se)

(ordf@frikyrkankorsberga.se)

Madängs Kristna Intresseförening i Falköping tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade obarmhärtigt via
föreningens ordförande samt pastor Jan Gustafsson (jan.jg.gustafsson@telia.com) med orden ”Jag skulle vara mycket
tacksam om du strök mej från din maillista. Vänliga hälsningar Jan Gustafsson ”.
…
Sent: Friday, November 13, 2009 12:01 AM
Subject: 443:e Vädjan om hjälp.
443:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 442:a vädjan om hjälp kommenterades av sex svensksviniga kyrkor.
Hammarbykyrkan (www.hammarbykyrkan.nu) i Johanneshov inom Stockholmsregionen tillhörande EFS svarade
okristligt via kyrkans svenska ordförande Göran Ahlforn (goran.ahlforn@telia.com) med orden ”Jag vill inte mottaga fler
brev. Ta bort min adress (goran.ahlforn@telia.com) Göran ”.
Elimkyrkan i Gammelstad (www.gulakyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt (elim@gulakyrkan.se)
men sannolikt via kyrkans svenska pastorsdjävel Urban Johansson med orden ”Vi vill att du tar bort vår mailadress
från dina mailkontakter.”.
Kyrkan i Ribbingsgården inom Borås (www.kyrkaniribbingsgarden.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt
(info@kyrkaniribbingsgarden.se) och okristligt ”Tacksam om du tar bort denna adress från din utskickslista! ”.
Pingstkyrkan i Sala (www.sala.pingst.se) svarade inte via pingstkyrkans ordförande Gittan Wäfors (gittan.wafors@telia.com)
som var adresserad, men svarade istället via kyrkans ordförandes man Lasse Wäfors (lasse@wafors.se) som inte var
adresserad.
Pingstkyrkans
ordförandes
svenska
man
skrev
fördomsfullt,
perspektivlöst
och
förståndshandikappat som ett typiskt svenskt kyrksvin ”[…] Men det är första gången jag möter på någon som på ett så smaklöst
sätt kräver att kyrkan skall hjälpa till med "koppleri" för att para ihop män och kvinnor, det är inte kyrkornas uppgift. Jag har inte heller mött personer
som på ett så oförskämt sätt trakasserat andra människor för att dom inte ställer upp på Dina krav. Jag hoppas för Din egen skull att det inte kommer
några fler liknande påhopp på våra pastorer i fortsättningen. […]”.

Den okristliga pingstkyrkan i Sala illustrerar svenska kyrkors bristande insikt om kristnas kallelse till Jesu
efterföljelse. Kristet lärjungaskap innefattar att hjälpa människor och samhällsansvar. Att kunna hjälpa och
samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera
obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom
äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla. Om den kristna kyrkans
relationsansvar kan läsas bland annat här: (www.kyrkor.be/051118.htm). Sveriges pingstkyrkor har ännu inte förstått
Guds kallelse till Jesu efterföljelse. Gud har aldrig kallat någon människa till pingstkyrkokarriär, men Gud kallar
däremot människor till att betjäna människor. Gud kan bemöta dessa två enkla behov när en kristen kyrka väljer
att gensvara till Guds kallelse till kyrkan, och kyrkan därmed beslutar att vilja hjälpa.
Karlstad Pingstförsamling (www.karlstad.pingst.se) svarade okristligt via pingstkyrkans föreståndare och svenska
pingstpastorsdjävel Mats Särnholm (mats.sarnholm@pingst.se) med orden ”Jag ber dig att inte skicka mig fler mail. Mats
Särnholm”.
EFS Gävle (www.kyrktorget.se/efs.gavle) svarade via dess svenska kontaktperson Ulla Sahlén (ul.sahlen@comhem.se) med
sedvanlig svenskkyrklig obarmhärtighet ”Är tacksam om jag blir struken som mottagaradress från och med nu. Hälsningar,
Ulla Sahlén”.
…
Sent: Tuesday, November 10, 2009 12:01 AM
Subject: 442:a Vädjan om hjälp.
442:a Vädjan om hjälp.
Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Fyrahundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 441:a vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
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Elimkyrkan i Örnsköldsvik (www.elim.nu) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via den svenska
kyrkdjäveln Karin Edblad (karin@elim.nu) med orden ”Vi ber dig vänligen men bestämt att sluta skicka dessa brev till våra
adresser elimkyrkan@elim.nu och info@elim.nu Tacksamma om du hörsammar vår begäran. Mvh Expeditionen Elimkyrkan,
örnsköldsvik”.

Ekenässjöns Missionskyrka (www.ekenasmissionskyrka.se) i Holsbybrunn tillhörande Svenska Missionskyrkan svarade
okristligt via en av kyrkans svenska pastorsdjävlar, Stig Hermansson (s.hermansson@ebrevet.nu), på kallhjärtat och
svenskkyrkligt manér ”Jag begär härmed att vår mottagaradress raderas. Tack.”.
Hillerstorps Missionskyrka (www.hillerstorpsmission.se) tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade okristligt via
kyrkans svenska pastorsdjävel Magnus Åsebrant (magnus.asebrant@hillerstorpsmission.se) med orden ”Var vänlig radera
mig från listan tack /magnus”.
…
Sent: Friday, November 06, 2009 1:03 AM
Subject: 441:a Vädjan om hjälp.
441:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafyrtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 440:e vädjan om hjälp kommenterades av elva svensksviniga kyrkor.
Ekparkskyrkan i Österbymo (www.ekparkskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan och Svenska Missionskyrkan
svarade geografiskt inskränkt via kyrkans svenske pastor Nisse Martinsson (pastor@ekparkskyrkan.se) med orden ”Jag
har mailat förut och bett om att bli struken från listan eftersom jag inte såg någon möjlighet att hjälpa dig just nu med mer än bön. Om du skulle
flytta till närmre är du välkommen att kontakta oss i Ödeshög, Väderstad eller Asby. Däremot är jag lite frågande till varför du vill ha hjälp av djävlar
om du nu söker dig till en kristen gemenskap. Om du på fullaste allvar menar avv vi som tjänar i församlingen är djävlar så tycker jag att du borde
tacka Gud istället för att du inte är indragen i dessa sammanhang. Mvh. Nisse Martinsson.”.

Den svenske pastorn Nisse Martinsson har
aldrig tidigare kommunicerat önskan att undfå ytterligare vädjanden om hjälp. Senast den svenske pastorn Nisse
Martinsson svarade var fyra år sedan 2005-09-20 i samband med min 20:e vädjan om hjälp, med hans falska
ord ”Jag förstår problematiken och hoppas att det ska lösa sig framöver. Guds välsignelse! Nisse.”.
Ordförande i EFS Missionsförening för Södra Gotland, Peder Fohlin (gunnel.fohlin@telia.com), svarade obarmhärtigt
”Tavk för dina vädjanden, eftersom jag inte är pastor önskar jag inga fler mail. Peder”.
Motala Baptistförsamling (www.kyrktorget.se/motala.baptist) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via
ordförande i Evangeliska Frikyrkans Medarbetarförbund, svensken Christer Roshamn (motala.baptist@bredband.net),
med orden ”Jag vill att du tar bort oss från din mejllista! Motala Baptistförsamling”.
Korskyrkan I Luleå (www.korskyrkanlulea.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt via kyrkans
svenska pastorsdjävel Richard Hultmar (hultmar@telia.com) med orden ”Var god ta bort den här adressen från er
mailingliasta!”.
Ryttargårdskyrkan i Linköping (www.ryttargardskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade okristligt via
kyrkan svenska föreståndare Kenneth Palm (kenneth.palm@ryttargardskyrkan.se) med orden ”Jag vill be dig att vara snäll
och genast ta bort oss från alla adresser till Ryttargårdskyrkan! Mvh Kenneth Palm, pastor”.
Markuskyrkan i Helsingborg (www.markuskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans
föreståndare, ordförande samt svenska pastorsdjävel Rickard Cruz (rickard@cruz.se) med orden “Radera min
mottagaradress, tack! Med vänlig hälsning / Rickard Cruz ”.
Pingstkyrkan i Helsingborg (www.helsingborg.pingst.se) svarade kallt och svenskt via kyrkans vice ordförande,
svensken Kenneth Lantz (kennethlantz@helsingborg.pingst.se), med befallningen ”Radera adressen K L”.
Varnhems Alliansförsamling (www.varnhemsallianskyrka.se) svarade hjärtlöst via kyrkans svenska pastorsdjävel Henrik
Lööv (pastor@varnhemsallianskyrka.se) med orden ”Jag vill inte ha mer mail. Mvh Henrik Lööv”.
Pingstkyrkan i Valdemarsvik svarade obarmhärtigt via kyrkans kontaktperson Stig Svensson (pk.viken@telia.com)
med orden ”Ber att Du respekterar att vi inte vill ha några fler mail MVH Stig Svensson, Pingstf. Valdemarsvik ”.
Finska Pingstförsamlingen i Göteborg (www.helluntaiseurakunta.org) svarade anonymt (finpingstgbg@glocalnet.net),
eventuellt via pingstpastorn Heikki Virtanen, med orden ”Vg och radera mottagaradress finskapingstggg@glocalnet.net
tack för att du respekterar detta. Mvh Finska Pingstkyrkan ”.
Ryttargårdskyrkan i Linköping (www.ryttargardskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade falsk via kyrkans
pastorsdjävel Ian Lowry (ian.lowry@ryttargardskyrkan.se) med engelska ord “Please, please can you remove my email address
from your mailing list. I think your apporach is not the best. I wish you all the best and I hope you find help. ”. Pastorns
obarmhärtiga attityd är okristlig. Att som denne pastorsdjävel skriva att han önskar allt det bästa samt att han
önskar att någon vill hjälpa, medan han själv kan hjälpa, är inte endast obarmhärtigt men också tanklöst.
(Jakobsbrevet 2:13-20)
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad
hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar
mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så
är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro
utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och
bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?
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(Lukas 10: 25-37)
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet
i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt
förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade
Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna
och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se
mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg
kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan
lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden
och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som
hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."
(Ordspråksboken 3:27-28)
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän
du kunde hjälpa genast.
(Matteus 23:3)
Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar
inte.”

…

Sent: Tuesday, November 03, 2009 11:08 AM
Subject: 440:e Vädjan om hjälp.
440:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges maliciösa pastorer
Hej!
Fyrahundrafyrtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 439:e vädjan om hjälp kommenterades av två hjärtlösa svenska kyrkor; bägge tillhörande Evangeliska
Frikyrkan.
Församlingen New Life Church i Stockholm (www.newlife.nu) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt och
svenskhjärtlöst (info@newlife.nu). Den anonyma svenska kyrkdjäveln, eventuellt kyrkans pastor John van Dinther,
skrev okristligt ”Ta bort oss från listan, tack!”.
Fornåsa Betelförsamling (www.fornasabetel.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans svenska
ordförande Mats Jarander (mats.jarander@boremail.com) med orden ”Kan du ta bort oss från din maillista
(info@fornasabetel.se) mvh Mats”.
…
Sent: Friday, October 30, 2009 1:35 AM
Subject: 439:e Vädjan om hjälp.
439:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundratrettionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 438:e vädjan om hjälp kommenterades av sex svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Piteå, Strömnäskyrkan, svarade anonymt

(info@pitea.pingst.se) ”Tack för dina mail. Vi finner att vi i nuläget
inte har möjlighet att hjälpa dig varför vi vill be dig att vänligen avlägsna våra mailadresser från din lista. Vi ber dig också att
inte citera detta mail i ditt nästa utskick.”. Jag finner ingen etisk anledning att undanta Pingstkyrkan i Piteå från den

sedan länge offentliga redogörelsen över Sveriges obarmhärtiga kyrkor med dess svenska pastorsdjävlar.

Gnosjö Missionsförsamling (www.gnosjomissionskyrkan.org) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastor Arne
Henrysson (Gnosjoforsamling@telia.com) med en skrällande fridshälsning ”Vore tacksam om du slutade att skicka mail till
denna adress. Guds frid Arne henrysson ”.
Anderstorp Missionskyrka (www.missionskyrkan.net) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenske ordförande Claes
Sjödelius (claes@sjodelius.se) ”Tack för att du tar bort min mailadress från din lista. MVH. Claes Sjödelius”.
Församlingen Mötesplatsen i Örebro (www.motesplatsen.com) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt
via kyrkans svenska pastor Agneta Hallenius (info@motesplatsen.com) ”Ber vänligen att du raderar denna e-postadress från
din maillista. MVH Agneta Hallenius”.
Pingstkyrkan i Norrköping (www.norrkoping.pingst.se) svarade obarmhärtigt via pingstkyrkans pingstpastorsdjävel
Henrik Demetriades (henrik.demetriades@norrkoping.pingst.se) ”Jag önskar att du stryker mig från din sändlista. Med vänlig
hälsning Henrik Demetriades”.
Hillerstorps Missionskyrka (www.hillerstorpsmission.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska kontaktperson och
ungdomsledare Jenny Lindqvist (jenny.lindqvist@hillerstorpsmission.se) med orden ”Radera min adress tack!”.
…
Sent: Tuesday, October 27, 2009 12:01 AM
Subject: 438:e Vädjan om hjälp.
438:e Vädjan om hjälp.
Prästdjävlar i Svenska homosexkyrkan
Hej!
Fyrahundratrettioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 437:e vädjan om hjälp kommenterades av tio svenskt obarmhärtiga kyrkor.
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Korskyrkan i Karlstad (www.korskyrkan.com) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade hånande och hjärtlöst
via den svenska pastorsdjäveln Anders Nordström (pastorn@korskyrkan.com) som skrev ”437:e gången vill jag inte stå med på
din lista. Lycka till att hitta församling och fru. Det går nog vid 500:ade vädjanden så fortsätt så kommer det säkert, om inte annat när du försökt
1000 gånger, skam den som ger sig. Ha en bra dag”.

Pastorsdjäveln Anders Nordströms hån exemplifierar hur satan regerar
i svenska pastorers hjärtan och sinnen, emedan Sveriges pastorer är blinda inför sin svenska ondska.
Huskvarna Allianskyrka (www.huskvarnaallianskyrka.nu) svarade svenskt via kyrkans tidigare kontakt e-postadress
Håkan Stigson (hakan.stigson@telia.com) ”Nu har jag fått 437 mail från dig, och det räcker nu. Jag jobbar inte i församlingen
som du vädjar till, och jag är inte någon pastorjävel som du kallar människor, utan gör bara deras hemsida. Ta bort min adress
omg, tack.”. Efter sex år av vädjanden med 437 brev upptäckte den svenska kyrkdjäveln att han varken jobbar i

kyrkan eller är en medmänniska.

Pingströrelsens Pingst förkunnargemenskap (www.forkunnargemenskapen.se) svarade hånande via dess regionala
pingstdjävel i Laxå, Holger Strandgren (holgerstrandgren@telia.com), med orden ”Hur många positiva svar och hjälp tror du
att du kommer att få med att svära åt dem som avböjer mera mail? Snälla radera bort min mail adress från dessa brev.. Holger
Strandgren Laxå”.

Betaniakyrkan

i

Åbytorp (www.betaniakyrkan.nu) svarade via kyrkans svenske pastor Fredrik Lignell
med besked om geografisk begränsning av Kristi kropp och geografisk begränsning av

(fredrik@betaniakyrkan.nu)

medmänsklighet ”Jag vet att jag svarat dig för ett antal år sedan, och försökt förklara att det inte är alldeles lätt att möta

dina behov för en församling som finns på helt annan ort i Sverige än där du själv befinner dig. Själv är jag pastor i Åbytorp
utanför Kumla, och kan som sagt inte se hur vi ska kunna möta dina behov, då du finns på helt annan plats. Att jag nu ber dig
ta bort vår adress från ditt register handlar alltså inte om att vi avfärdar dig, eller inte bryr oss, utan om att vi inte finns i din
närhet. Anar att även jag härmed riskerar att komma att kallas allt möjligt i dina utskick, men jag får leva med den risken. Med
vänlig hälsning Fredrik Lignell Betaniakyrkan, Åbytorp”.

Deltaförsamlingen Betania (www.kyrktorget.se/deltaforsamlingen) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade
svenskkyrksvinigt via kyrkans svenska Astrid Berggren (astrid.be@telia.com) med orden ”TA BORT DELTAFÖRSAMLINGEN
FRÅN FRÅN MAILLISTAN TACK PÅ FÖRHAND!”.
Pilgrimskyrkan i Sveg (www.kyrktorget.se/pilgrimskyrkan) tillhörande Svenska Missionskyrkan och Svenska
Baptistsamfundet svarade via dess svenska kyrkoledare Berith Ansgar (pilgrimskyrkan@telia.com) med svenskt
kyrksvammel ”Jag vill bara vänligen be att radera vår mottagaradress nu. Det låter som att du är oerhört besviken på kyrkor
du skriver till. Jag är inte säker på att ditt kontaktsätt ger det resultat du önskar. Den som hör dig är ju Gud och hans vägar kan
vi aldrig veta i förväg. Håll ut och bida tiden an.”.

Skillinge Missionshus (www.skillingemissionshus.se) svarade obarmhärtigt via kyrkans svenske pastorsdjävel Kalle
Spetz (kalle.spetz@glocalnet.net) ”Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med detta! Ber dig att ta bort oss från dina utskick. Hälsar Kalle
Spetz”.
Korskyrkan i Västerås (www.korskyrkan.cc) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans svenska
pastorsdjävel Bengt Dalid (bengt@korskyrkan.cc) ”Ber vänligen att du raderar min e-postadress från din sändarlista. Hälsningar
Bengt Dalid”.
Smyrnakyrkan i Älvängen norr om Göteborg tillhörande svinsvenska Pingströrelsen svarade via pingstkyrkans
svenska pingstpastorsdjävel Marie Nordvall (marie@smyrna.nu), som skrev ”Önskar att du stryker mg från din maillista.
Mvh Marie Nordvall”.
Pingstförsamlingen i Värnamo (www.varnamo.pingst.se) svarade obarmhärtigt via pingstkyrkans svenska
ungdomspastor Markus Duseus (markus@centrumsajten.nu) ”Jag önskar att du raderar mig från din mail lista. Tack på förhand.
Mvh Markus”.
…
Sent: Friday, October 23, 2009 10:44 PM
Subject: 437:e Vädjan om hjälp.
437:e Vädjan om hjälp.
Sveriges obarmhärtiga pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundratrettiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 436:e vädjan om hjälp kommenterades av tio svenskdjävliga kyrkor.
Pingstkyrkan i Uppsala (www.uppsala.pingst.se) svarade okristligt via kyrkans svenska pingstpastorsdjävel Louise
Bjurling (louise.bjurling@pingst.se) ”Tacksam om du tar bort mig från din maillista. Vänliga hälsningar Louise Bjurling ”.
Pingstkyrkan i Vetlanda (www.vetlanda.pingst.se) svarade okristligt via dess svenska pingstpastorsdjävel Görgen
Hellman (gorgen.hellman@pingst.se), som skrev ”Torsten, jag önskar att du tar bort mig och församlingen från din maillista. den
address det gäller är gorgen.hellman@pingst.se MVH Görgen Hellman ”.
Församlingen Livsglädje i Landskrona (www.livsgladje.nu) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade hjärtlöst via
kyrkans svenske pastor Håkan Kenne (info@livsgladje.nu) ”Då vill vi be dig ta bort vår adress från ditt utskick.”.
Kustkyrkan i Jävre utanför Piteå (www.kustkyrkan.se) svarade okristligt via kyrkans svenske styrelseledamot Anders
Skoog (anders_skoog@telia.com) ”Jag vill med detta mail meddela att jag inte vill ha dina utskick .”.
EFS i Färila
(farila@efs.nu)

svarade okristligt och svenskpuckat via den svenska kyrkdjäveln Birger Evaldsson
”Sluta skicka dessa mail”.

(www.efs.nu/farila)
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Ordförande i kyrkorådet i Svegsbygdens församling, Karl-Fredrik
Lindberg
(lindberg.karl-fredrik@telia.com),
svarade svenskkyrkligt ”Tack för att du raderar mig ur din adresslista. Med vänlig hälsning Karl-Fredrik Lindberg”.
Bureå EFS

svarade okristligt och svenskt via kyrkans svenska kontaktperson Valter Östlund
”Ta bort mig från din mejllista. Mvh Valter”.

(www.burekyrkan.com)

(valter.ostlund@telia.com)

Forsheda Missionsförsamling (www.forshedamission.se) svarade lite skämtsamt via kyrkans pastor Dan Forsgren
(forshedamission@telia.com), men lika obarmhärtigt och svenskvidrigt ”Det var några dagar sedan du skickade ut din vädjan om hjälp.
Var lite orolig för dig ett tag men nu förstår jag att det är som vanligt med dig. Jag har läst dina intressanta brev men tycker nu att det börjar gå lita
på tomgång. Det är samma budskap hela tiden så man börjar att känna igen sig. Därför skulle jag vädja till dig att du tar bort mig från din adresslista.
Med vänlig hälsning Dan Forsgren Forsheda Missionsförsamling. Eftersom jag förväntar mig att jag plockas bort så passar jag på redan nu att önska
god jul. God jul Torsten!”.

Pingstkyrkan i Grästorp (www.pingstlidkoping.se) svarade falskt via svenske pingstkyrkoledaren Joachim Gabre
(grastorp@pingstlidkoping.se) ”Var snäll att ta bort min mail från din lista Tack broder ”. Att tilltala en människa broder och
samtidigt bemöta människan avvisande är falsk broderskap.
Det svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkans (www.efk.se) samordnare i församlingsfrågor Susanne Olofsson
(susanne.olofsson@efk.se) begärde att samfundets e-post adress raderas.
…
Sent: Tuesday, October 20, 2009 11:19 AM
Subject: 436:e Vädjan om hjälp.
436:e Vädjan om hjälp.
Sveriges okristliga pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundratrettiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 435:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Skillinge Missionshus i Skillinge (www.skillingemissionshus.se) tillhörande Svenska Missionskyrkan och Svenska
Baptistsamfundet svarade svenskt okristligt via dess svenska pastorsdjävel Kalle Spetz (kalle@skillingemissionshus.se).
Den svenska pastorsdjäveln skrev ”Vill du vara snäll att ta bort mig från din maillista. Vänliga hälsningar Kalle Spetz ”.
Ramlösakyrkan i Ramlösa (www.ramlosakyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade svenskt okristligt via
kyrkans svenskdjävliga administratör ”Jag vore tacksam om du ville radera vår e-postadress: ramlosa.kyrkan@telia.com
från din maillista. Med vänlig hälsning Magnus la Fleur Administratör Ramlösakyrkan ”.
Eriksbo Kristna Församling i Angered responderade anonymt, men sannolikt via kyrkans svenska pastorsdjävel,
(motesplatsen.eriksbo@comhem.se) med begäran att kyrkans e-post adress raderas.
…
Sent: Friday, October 16, 2009 11:05 AM
Subject: 435:e Vädjan om hjälp.
435:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundratrettiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 434:e vädjan om hjälp kommenterades av sju svenska kyrkor.
Immanuelskyrkan i Malmö tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via kyrkans föreståndare och svenska
pastorsdjävel Daniel Norburg (daniel.norburg@immanuel.nu). Pastorssvinet skrev ”Jag ber vänligen att du raderar mina adresser
post@immanuel.nu samt daniel.norburg@immanuel.nu från dina utskick. Jag är också en verklig människa som är kristen och jag både behöver hjälp
av andra och hjälper andra. Ditt sätt att skriva och tilltala andra människor är däremot inte kristet och hjälper inte någon. Vare sig dig själv eller
någon annan. Vänligen Daniel Norburg”.

Pastorn, som är svensk, är inkapabel att vilja agera som en Kristi efterföljare,
och han är oförmögen att förstå att oavsett hur vädjandet om hjälp har formulerats har de svenska
pastorsdjävlarna saknat vilja att hjälpa. Svenska pastorer är obarmhärtiga och saknar förstånd. Bevisen, över
svenska pastorers hjärtlöshet, fördomsfullhet och grundlösa anklagelser finns att läsa på www.kyrkor.be.
Fullständigt oberoende av språklig utformning vill ingen svensk pastor hjälpa – eftersom svenska pastorer inte
vill omvända sig från svenskhet till Kristuslikhet.
EFS Lutherska Missionskyrkan i Borås (www.lutha.se) svarade obarmhärtigt via den svenska pastorsdjäveln Egbert
Schutte (expedition@lutha.se) ”Ber att vi stryks från er adresslista. Vänligen Egbert Schütte”.
Smyrnakyrkan i Habo (www.smyrnahabo.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade anonymt via info@smyrnahabo.se.
Eventuellt var det kyrkans svenska pastorsdjävel Maritha Vilhelmsson som svarade ” Var vänlig stryk alla adresser
med @smyrnahabo.se ur ditt register.”.
Råslätts FörsamlingsGemenskap (www.rfg.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen
svarade obarmhärtigt via kyrkans svenska pastorsdjävel Håkan Karlsson ”Jag vill i fortsättningen inte längre ha dina
brev. Vänliga hälsningar Håkan K”.
Livets Ord i Jönköping (www.livetsordjonkoping.se) svarade anonymt (info@livetsordjonkoping.se), eventuellt via dess
predikant Stefan Salmonsson ”Vi har tidigare bett dig att ta bort oss från din lista. Kan du hörsamma detta nu tack.
admin/livets ord jönköping”.
Nora-Tärnsjö Baptistförsamling

(www.beteltarnsjo.com)

svarade obarmhärtigt via adressen

(svempae@telia.com)

förstått din vädjan men kan idag inte hjälpa dig. Jag vill därför bli borttagen från maillistan Sven Erik ”.
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EFS Sydsverige (www.efssyd.org) svarade kyrksvinigt via distriktsstyrelsens svenske ordförande Mats Hansson
”Vänligen radera min adress (mats.hansson@efssyd.org) från dina mail "Vädjan om hjälp" /Mats Hansson”.
…
Sent: Tuesday, October 13, 2009 11:10 AM
Subject: 434:e Vädjan om hjälp.
434:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundratrettiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 433:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. EFS Hälsingtuna – Knösta Bönhus i Hudiksvall
(www.kyrktorget.se/knosta.efs) begärde att kyrkans e-post adress (knosta.efs@hotmail.com) raderas.
En svensk kyrkdjävel spam-anmälde föregående vädjan om hjälp i ännu ett försök att skada.
…
Sent: Friday, October 09, 2009 10:29 AM
Subject: 433:e Vädjan om hjälp.
433:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundratrettiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 432:a vädjan om hjälp kommenterades av två metodistkyrkor.
Metodistkyrkan i Alingsås (www.metodistkyrkan.se/alingsas) svarade svenskpastorsdjävligt via dess svenska
metodistpastor Andreas Kjernald (alingsas@metodistkyrkan.se) (andreas@kjernald.com). Den svenska pastorsdjäveln skrev
obarmhärtigt ”Vänligen ta bort oss (alingsas@metodistkyrkan.se) från din mejllista.”. Men å andra sidan skonade han
min domän från en spam-anmälan, som andra skadeglada svenska pastorsdjävlar sysslar med.
International Church of Lund (www.intlchurchlund.org) tillhörande Metodistkyrkan svarade svensksvinigt via kyrkans
kontaktperson Kacy Thompson (kacy.thompson@telia.com) med begäran att kyrkans e-post adressen raderas.
…
Sent: Tuesday, October 06, 2009 10:26 AM
Subject: 432:a Vädjan om hjälp.
432:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundratrettioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 431:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 02, 2009 10:50 AM
Subject: 431:a Vädjan om hjälp
431:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges djävliga pastorer
Hej!
Fyrahundratrettioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 430:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 29, 2009 7:30 PM
Subject: 430:e Vädjan om hjälp
430:e Vädjan om hjälp.
Sveriges skadeglada pastorsdjävlar spam-anmäler en utesluten kristen som vädjar om hjälp
Hej!
Fyrahundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Sveriges fega och maliciösa pastorsdjävlar har igen spam-anmält min vädjan om hjälp istället för att
kommunicera – och därmed har de svenska pastorerna nu avstängt två domäner; både glocalnet.de och
nenzen.org. Både den 428:e vädjan och den 429:e vädjan spam-anmäldes. En mer vidrig yrkeskategori än
svenska pastorer existerar sannolikt inte. Yrkespolitiker och bilförsäljare ter sig mer hedervärda än Sveriges
svenska präster och pastorer. De svenska pastorsdjävlar som spam-anmäler min vädjan om hjälp har naturligtvis
ett enda syfte; att skada.
Varje pastor och kyrka som känner sig störd av min vädjan om hjälp, och därför har kommunicerat önskan att
undslippa ytterligare vädjandebrev, har alltid respekterats med radering av korresponderande e-post adress från
sändelistan.
Den 429:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka.
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Livetsord-inspirerade
svenska
pastorsdjävel
Jan Rosman (jan.rosman@agape.se) i sin kyrka Agape
Norrköping svarade ”Hej Torsten, jag har aldrig träffat dig i egen hög person. Allt jag vet om dig har jag läst i dina mail. I nedanstående mail

blir jag kallad "svinsvensk prästdjävel" - för att nu inte tala om allt jag blivit kallad i tidigare mail. Jag förstår då att någonting gör mycket ont hos
dig som skickar ett sånt mail till mig som är fullständigt okänd för dig. Allt du vet om mig är vilken mail-adress jag har och att jag förmodligen är
pastor i en församling. När nu det här är den första kontakt vi har så höjer det inte min motivation att hjälpa - att ständigt bli kallad "djävul". Därför
vill jag säga två saker: 1) Jag vill inte få något massutskick från dig i vilket jag blir kallad "djävul" - så ta bort varje @agape.se-adress från dina listor
snarast möjligt. 2) Du kan skriva till mig enbart personligt så ska jag svara dig personligt. ”.

Jag har tidigare träffat Jan Rosman i
Södermalmskyrkan innan jag blev avvisad ifrån den sekteristiska kyrkan. Varje svensk pastorsdjävel som ber
att inte mottaga ytterligare vädjanden har respekterats - också denne.
…
Sent: Friday, September 25, 2009 12:01 AM
Subject: 429:e Vädjan om hjälp.
429:e Vädjan om hjälp.
Sveriges pastorer avstänger domän för den som vädjar om hjälp - istället för att kommunicera
Hej!
Fyrahundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 428:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska pingstpastorssvin.
Varje pastor och kyrka som känner sig störd av min vädjan om hjälp, och därför har kommunicerat önskan att
undslippa ytterligare vädjandebrev, har alltid respekterats med radering av korresponderande e-post adress från
sändelistan.
Någon svensk pastor valde att anmäla min vädjan om hjälp som spam och därigenom stängde domänen
glocalnet.de, istället för att kommunicera. Genom att spam-anmäla min vädjan om hjälp i syfte att sabotera min
möjlighet att söka hjälp bevisar Svergies pastorer och präster ytterligare hur omänskliga och okristna
svenskpastorer är. Omänskliga svenska pastorssvin!
Svenske pingstpastorn Curt Levin

(curtlevin@telia.com) skrev ”Jag vill att du tar bort mig från ditt register. Jag vill inte ha fler
emai från dig. Hälsningar, Curt Levin ”. Pingströrelsens svenske pingstpastor Curt Levin begärde att hans e-post

adresser (curtlevin@telia.com) och (pionjarmissionen@telia.com) skulle raderas från sändelistan. Jag besvarade den svenske
pingstpastorn att ingen av dessa två e-post adresser existerar i sändelistan, och uppmanade den svenske
pingstpastorn Curt Levin att återkomma med hans egentliga mottagaradress, som eventuellt per automatik
vidarebefordrar till hans e-post (curtlevin@telia.com). Den svenske pingstpastorn Curt Levin har inte återkommit med
besked om vilken hans faktiska mottagaradress är. Istället har någon svensk pastor/präst spam-anmält min
vädjan om hjälp till webhostingföretaget och därmed avstängt domänet.
Centrumkyrkan i Sjöbo (www.centrumkyrkan.net) där pingstsvinet Curt Levin enligt Google är engagerad har därför av
säkerhetsskäl fått sina e-post adresser (centrumkyrkan@telia.com) och (info@centrumkyrkan.net) raderade från sändelistan.
Pingstförsamlingen i Karlshamn (www.karlshamn.pingst.se/mission.php) där det svenska pingstsvinet Curt Levin agerar
som församlingsplanterare har också av säkerhetsskäl fått sina e-post adresser (info@karlshamn.pingst.se),
(stanley@karlshamn.pingst.se) och (johanna@karlshamn.pingst.se) raderade från sändelistan.
Pingstkyrkan i Uppsala (www.uppsala.pingst.se) svarade obarmhärtigt via en av dess svenska pingstpastorer Annika
Bjurling (annika.bjurling@pingst.se), som skrev ”Tacksam om du avför mig från denna sändlista. Mvh Annika Bjurling”.
…
Sent: Tuesday, September 22, 2009 2:09 AM
Subject: 428:e Vädjan om hjälp.
428:e Vädjan om hjälp.
Sveriges prästdjävlar
Hej!
Fyrahundratjugoåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 427:e vädjan om hjälp kommenterades av två svensksviniga kyrkor och en kyrka.
Pingstkyrkan i Uppsala (www.uppsala.pingst.se) svarade pingstsvinigt via pingstkyrkans svenske pingstpastor Tatta
Lennartsson (tatta.lennartsson@pingst.se). Det svenska pingstsvinet skrev ”Vore mycket tacksam om du stryker min adress
på din maillista //Tatta Lennartsson”.
Lutherska Missionskyrkan i Göteborg (www.efs.nu/goteborg) tillhörande EFS svarade obarmhärtigt via kyrkans
svenske samordnare i styrelsen Mattias Vad Jensen (styrelse.gbg@efs.nu). Den svensksviniga kyrkoledaren skrev
”Vänligen plocka bort denna adress från din maillista! Mvh Mattias”.
Linköpings Första Baptistförsamling (www.linkopingbaptist.se) svarade välkomnande via dess församlingspastor PerHenrik Bark (pastor@linkoping.baptist.se) ”Du är välkommen till Baptistkyrkan i Linköping! Mvh Pastor Pelle Bark ”. En handfull
svenska kyrkor har de senaste åren svarat med ett välkomnande att besöka deras kyrkbyggnad men de har
saknat avsikt att hjälpa praktiskt. Som regel har jag inget emot att besöka en kyrkbyggnad i samband med ett
personligt välkomnande, men utan en uttryckt avsikt att hjälpa blir visiterna där inte fler än ett.
…
Sent: Friday, September 18, 2009 9:22 AM
Subject: 427:e Vädjan om hjälp.
427:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Fyrahundratjugosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 426:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Korskyrkan i Borås (www.korskyrkan.org) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade perspektivfattigt via dess svenske
pastor Micael Nilsson (mail@micaelnilsson.com). Svenskpastorn skrev ”[…] orkar helt enkelt inte få dina hatbrev. Kan du ta
bort mig från din lista? Micael”.
Pingstkyrkan i Uppsala (www.uppsala.pingst.se) svarade pingstsvinigt via pingstkyrkans svenske pingstpastor Dan
Salomonsson (dan.salomonsson@pingst.se). Det svenska pingstsvinet skrev ”Jag vill inte ha flera mail. Hälsningar Dan
Salomonsson”.
Pingstkyrkan i Helsingborg (www.helsingborg.pingst.se) svarade obarmhärtigt via dess svenska ordförande Roland
Oldbring (rolandoldbring@helsingborg.pingst.se). Kyrksvensken skrev ”Var vänlig och stryk mej från din maillista”.
…
Sent: Tuesday, September 15, 2009 5:06 PM
Subject: 426:e Vädjan om hjälp.
426:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svinsvenska prästdjävlar
Hej!
Fyrahundratjugosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 425:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Pingstförsamlingen Forshaga (www.forshaga.pingst.se) svarade likgiltigt via dess svenska pingstpastor Staffan
Hellström (info@forshaga.pingst.se). Det svenska pingstsvinet skrev ”Jag ber dig att stryka mej från din mejllista. mvh
Staffan”.
Korskyrkan i Nyköping (www.korskyrkaninykoping.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade obarmhärtigt och
tanklöst via dess svenska pastor Gabriel Hammar (gabriel@korskyrkaninykoping.se). Pastorssvinet skrev ”Jag föreslår att
Du söker upp en församling i den stad där Du bor.”.
Pingstkyrkan

Skärblacka

(pingstkyrkanskarblacka@telia.com)

…

svarade
obarmhärtigt
via
dess
svenska
pingstpastor
Michael
”Vi önskar vänligt men bestämt att bli bortplockade från er mail-lista. Pastor Michael”.

Lind

Sent: Friday, September 11, 2009 12:10 PM
Subject: 425:e Vädjan om hjälp.
425:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundratjugofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 424:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Marieborgskyrkan i Västervik (www.marieborgskyrkan.se) samt Metodistkyrkan i Lofthammar kommenterade igen
(senast: www.kyrkor.be/090901.htm) via kyrkans pastor Ralph Engstrand (ralph@post.utfors.se). Svensken Ralph
Engstrand skrev denna gång ”[…] Vore det inte trevlgiare om Kristi kärlek fick smälta ditt iskalla hjärta? Då kan jag gott
tänka mig, att det kan finnas förutsättningar för lösning på dina frågor också. Med vänliga hälsningar / Pastor Ralph ”. Svensken
Ralph Engstrand anklagar Torsten för att ha ett iskallt hjärta samt anser, med andra ord, att förutsättningen för
att en präst i Sverige ska vilja agera som en Kristi lärjunge och därmed vilja vara en barmhärtig medmänniska
är att Torstens iskalla hjärta först smälts. Motsatsen är efterlängtad; att Sveriges hårdhjärtade och hjärtlösa
pastorer omvänder sig från sin svenskhet till Kristuslikhet.
Pingstkyrkan i Helsingborg
pingstpastor Henrik Åström

svarade obarmhärtigt via kyrkans svenske föreståndare och
Den svenske pingstpastorn skrev ”Hej! Kan du plocka bort mig
från din mail lista. Jag vill inte få dina återkommande mail. /Henrik Åström”.
(www.helsingborg.pingst.se)

(henrik@helsingborg.pingst.se).

Församlingen Guds Kraft i Sävsjö svarade oförståndigt och obarmhärtigt via dess svenske pastor Peo Svensson
(info@gudskraft.se). Senast denne svenske pastor svarade för 3½ år sedan (www.kyrkor.be/060303.htm) uttryckte pastorn
identiskt oförstånd. Den svenske Peo Svensson förvridet hänskjuter problemet angående obarmhärtiga pastorer
till den individ som grundlöst uteslutits från kyrkan och som vägras kyrkans hjälp. Den svenska pastorsmetoden,
att orättfärdigt skuldbelägga och att externalisera kyrkans problemorsaker, nyttjas flitigt av auktoritära och
pseudokarismatiska svenska pastorer. Svensken Peo Svensson svarade nu ” När jag nu efter ungefär 3 och ett halvt
år åter kommit upp på din mail lista måste jag säga att jag blir beklämd. Inte för att jag åter får dina brev men för att du
fortfarande sitter fast i samma idé. Jag svarade på din 59:e vädjan med följande text: Tror jag förstår ditt problem. […] Om du
nu efter 59 brev fortfarande inte fått napp, behöver du nog fundera på om du ska fiska på annat ställe, […] Efter ett tag har
färgen torkat och då kan du kliva ut ur hörnet och förhoppningsvis hitta en god lösning på ditt problem. Efter din 424:e! vädjan
tycks mig mitt enkla svar vara mer relevant än någonsin. […] Om jag hade något jag trodde kunde vara till din hjälp skulle jag
gladeligen ge det. Nu kan jag bara önska dig att din självvalda ökenvandring ska ta slut och du kan kliva in i ”löfteslandet”! Till
dess vore det vänligt om du vill stryka alla adresser @gudskraft.se och @gudskraft.nu Much love Peo Svensson”. Min tidigare

respons till svensken Peo Svenssons uttryckta blinda missförstånd sedan 2006-03-03 är lika aktuell idag. Då
kommenterade jag Peo Svenssons missuppfattningar: ”Verkligheten är den diametralt motsatta; svenska kyrkliga
ledare har länge motarbetat och kuvat sanningsanförare. Mot några svenska pastorers ondska samt ignorans
valde jag att resa mig, ifrån den inskränkta kyrklighetens anvisade hörn, till den av samfund förbehållet offentliga
färgplätten, för att på det samfundsreservatet avge nödvändiga avtryck som kan bidra till svenska pastorers
omvändelse från obarmhärtighet och oförstånd. Ondska förekommer inom alla samhällssektorer, men på inga
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platser i Sverige kan uppfattas att hyckleriet framstår mer tydligt än inom svenska kyrkor. Svenska pastorer
utgör idag kanske ett av de effektivaste hindren för människors eviga frälsning.” Antagligen åsyftar den
missförstående svensken Peo Svensson att kyrkans uteslutning av Torsten och svenska pastorers ovilja att
hjälpsamt välkomna Torsten är av Torsten självvald. Det uppfattas också att svensken Peo Svensson inte tror att
han är kapabel att manifestera Kristi efterföljelse genom att praktisera medmänsklig och lärjungamässig
barmhärtighet.
…
Sent: Tuesday, September 08, 2009 4:52 PM
Subject: 424:e Vädjan om hjälp.
424:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svensksviniga pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundratjugofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 423:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 04, 2009 12:44 AM
Subject: 423:e Vädjan om hjälp.
423:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundratjugotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 422:a vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Västerås (www.vasteras.pingst.se) svarade hjärtlöst via kyrkans svenske pingstpastor och föreståndare
Daniel Alm (daniel.alm@vasteras.pingst.se). Pingstpastorns hyckleri artikuleras genom Västerås Pingstkyrkas devis ” En
öppen kyrka med hjärta för människor”. Pingstpastorn skrev ”Hej, Vänligen ta bort min mailadress och alla
@vasteras.pingst.se adresser du skickar till. Mvh/Daniel Alm”. Enligt pingstpastorns respons torde en mer sann devis lyda ”En
hjärtlös kyrka med fördomar om människor ”.

Immanuelskyrkan i Örebro (www.immanuelskyrkan.net) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade med en frågeställning
via dess svenska pastor Öyvind Tholvsen (oyvind.tholvsen@evangeliskafrikyrkan.se) ”Hej Kan du kort beskriva vad du skulle ha
hjälp med? Med vänliga hälsningar Öyvind Tholvsen pastor i Immanuelskyrkan ”. Eftersom alla mina brev inleds och avslutas
med en kort beskrivning av ärendet, det vill säga texten ”Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna
till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation
eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.”, anser jag att pastorns frågeställning är onödig.
Bredaryds Missionsförsamling tillhörande Svenska Alliansmissionen svarade obarmhärtigt via kyrkans svenske
pastor Christina Lundström (larsgoran.lundstrom@telia.com) ”Tacksam om du tar bort mig från din mail-lista!!! /Christina
Lundström”.
…
Sent: Tuesday, September 01, 2009 11:55 PM
Subject: 422:a Vädjan om hjälp.
422:a Vädjan om hjälp.
Sveriges fördomsfullt sviniga pastorer
Hej!
Fyrahundratjugoandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 421:a vädjan om hjälp kommenterades av åtta kyrkor.
Andreaskyrkans

församling

i
Flen
tillhörande
Svenska
Baptistförbundet
svarade
anonymt
Svenska Baptistsamfundets Andreaskyrka, som aldrig någonsin har träffat eller
tidigare kommunicerat med Torsten, bedömer att Torsten är psykiskt sjuk och att Torsten är i behov av psykiatrisk
vård. Baptistsamfundets anonyme kyrkoledare skrev ”Jag har tidigare önskat att du avför mig från din maillista. OCH
(andreaskyrkans.forsamling@telia.com).

VILL HÄRMED PÅ DET BESTÄMDASTE UPPMANA TILL SAMMA SAK. Jag vill inte ha något mail ifrån dig längre. Du är en mycket
sjuk människa som behöver professionell psykiatrisk vård. Du skulle samtidigt behöva möta en kristen grupp som i bön och
samtal med dig studerar vad kristen tro och liv inne- bär. […]”.

Pingstkyrkan i Linköping (www.lkp.pingst.se) svarade pingstvidrigt och fördomsfullt via dess krogpastor Magnus
Dahlgren (mannut@gmail.com). Pingstsvinet anklagar att det inte går att kommunicera med Torsten (detta är första
gången denne Magnus Dahlgren kommunicerar) samt anklagar att Torsten har upphört att hysa respekt för
Sveriges kyrkoledare vid minsta tänkbara motstånd (Torsten är exkommunicerad i sju år och har vädjat offentligt
om hjälp i sex år). Pingstkyrkoledaren skrev ”Hej Torsten! Jag jobbar som krogpastor och har inget med medlemsfrågor
att göra i vår församling! Jag tror också att det skulle vara svårt att anpassa en verksamhet för någon som vi uppenbart inte kan
kommunicera med och som vid minsta motstånd förbannar en hel grupp av förtroendevalda ledare!! Med den inställningen till sin
nästa blir det nog också svårt att hitta en som kan älska dig villkorslöst! Men för Gud är inget omöjligt!! Med det sagt så vill jag
också att du tar bort mig från din maillista! Tack, och Gud välsigne dig! Mvh. Magnus Dahlgren, Krogpastor, Västerås. ”.

Marieborgskyrkan i Västervik (www.marieborgskyrkan.se) samt Metodistkyrkan i Lofthammar svarade artigt och
fördomsfullt via kyrkans styrelseledamot Ralph Engstrand (ralph@post.utfors.se, marieborgskyrkan@marieborgskyrkan.se,
loftahammar@metodistkyrkan.se). Den svenska kyrkoledaren uppger att han har full förståelse för svenska pastorers
irritation, men kyrkoledaren är kognitivt oförmögen att förstå sambandet mellan fortsatta brev och svenska
pastorers ovilja att hjälpsamt välkomna. Icke-kyrkliga människor har lättare att identifiera logiken och förstå det
kausala sambandet än vad Sveriges förblindade svenska pastorer förmår – samt denne kyrkoledare. Som en
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typiskt fördomsfull svensk kyrkoledare hävdar han dessutom grundlöst att problemet är Torstens
relationssvårigheter och att Torsten först måste bli helad genom terapi. Kyrkoledaren inom Metodistkyrkan skrev
”Sedan jag nu har fått ett par mejl från dig, har jag noggrant försökt sätta mig in i din situtation, och jag måste tyvärr säga, att jag har full förståelse

för den irritation som många uttrycker över den frenesi du har att så intensivt sända ut mejl till oss kyrkliga. Från början fanns det en rimlighet, när
det gick månader mellan mejlen och mejlen var informativa, men att nu sända två mejl i veckan och prata illa om medmänniskor i mejlen, då blir det
inte längre hanterbart på något sätt. […] Förutom min privata e-postadress ber jag att du plockar bort dessa, om de finns med:
loftahammar@metodistkyrkan.se, valemarsvik@metodistkyrkan.se, ralph.engstrand@metodistkyrkan.se, styrelsen@marieborgskyrkan.se, och dessa
e-postadresser får absolut inte anges vid eventuellt citat av mitt mejl. […] Det brukar heta, att det inte finns någon rök utan eld, att det i grunden
måste finnas något missförstånd, som ingen riktigt kan acceptera, varken du eller någon annan av de inblandade, och så länge detta mimssförstånd
inte kan redas ut, så förblir det en varböld. Du har sökt hjälp för att komma till rätta med det hela, men det har kanske inte varit riktigt rätt väg. Jag
tror, att det krävs neutrala instanser, typ S:t Lukasstiftelsen, som kan skaffa sig en förståelse för såväl din personliga situation som det missförstånd
som föreligger mellan dig och Pingstkyrkan och alla andra kyrkor som inte vill eller kan förstå vad det verkligen handlar om. Att det handlar om
relationssvårigheter är ju uppenbart och lyser klart igenom i allt vad du skriver, och som jag tolkar det, så beror mycket på din fixering på att du inte
kan få hjälp med de två enkla krav som du ställer, samt att vi alla utanför Stockholm skall erkänna din åsikt om prästerskapets ruttenhet. Ju mer jag
ser på det, ju mer ser jag ditt behov att möta kärlek och förståelse, och det måste börja med ett helande av dig själv, ett helande som jag tror endast
kan ske med en terapi på kristen grund. […] pastor Ralph”.

Pingstkyrkan i Munka Ljungby (www.pingstkyrkan-munka.se) svarade hjärtlöst via pingstkyrkans svenska pastorsdjävel
Hans Sköldenäs (hans@pingstkyrkan-munka.se) ”Ta bort mig från din mail-lista! /Hans Sköldenäs”.
Pingstkyrkan i Varberg (www.varbergpingst.com) svarade obarmhärtigt via dess svenska pingstpastordjävel Ola
Olofsson (ola@varbergpingst.com) ”Var vänlig att ta bort mig från din maillista och alla de med @varbergpingst.se adresser! ”.
Värnamo Alliansförsamling (www.varnamoallians.se) svarade hjärtlöst via dess svenska församlingsföreståndare och
pastorsdjävel Lars-Gunnar Wettebrand (lg.wettebrand@varnamoallians.se) ”Jag ber att du tar bort samtliga adresser med
@varnamoallians.se från din maillista. Vi kan inte hjälpa dig. Hälsning Lars-Gunnar Wettebrand”.
Centrumkyrkan i Säffle (www.centrumkyrkansaffle.se) tillhörande Svenska Baptistsamfundet svarade hjärtlöst via
kyrkans svenska pastor och föreståndare Emanuel Georgson (emanuel.georgson@centrumkyrkansaffle.se) ”Torsten! Jag kräver
omedelbart att bli struken från den djupt kränkande mail listan "vädjan om hjälp - Sveriges svenska pastorsdjävlar" / Emanuel”.
…
Sent: Friday, August 28, 2009 5:08 PM
Subject: 421:a Vädjan om hjälp.
421:a Vädjan om hjälp.
Sveriges svenska pastorsdjävlar
Hej!
Fyrahundratjugoförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 420:e vädjan om hjälp kommenterades av fem svensksviniga kyrkor.
Vallakyrkan i Haninge (www.vallakyrkan.se) tillhörande Svenska Missionskyrkan och Filadelfia svarade via dess
svenska pastor Johanna Daléen (vallakyrkan@vallakyrkan.se). Den svenska pastorsdjäveln kommenterade med
sedvanlig svenskpastoral fördomsfullhet och svenskpastoralt förakt. Svenska pastorsdjäveln hävdar att Torstens
behov är så omfattande att ingen kyrka kan hjälpa honom. Pastorsdjäveln skrev ”Torsten Jag vill att du stryker mig
från din mejllista, önskar alltså inga fler otrevliga brev. Jag heter Johanna Daléen och jobbar i Vallakyrkan. Om du inte förstår
det själv så vill jag berätta att din inställning, uppfattning och ditt uttryckssätt står i vägen för en kommunikation kring att uppnå
det du önskar. Du behöver mer hjälp än en församling och en hustru kan ge. Ber om välsignelse, helande och ödmjukhet in i
ditt liv /Johanna”.

Baptistförsamlingen i Stora Mellösa (www.baptistkyrkan.com) tillhörande Svenska Baptistförbundet och Evangeliska
Frikyrkan svarade obarmhärtigt vi dess svenska pastor Daniel Wärnlund (info@baptistkyrkan.com). Den svenska
pastorn skrev ”Hej Torsten Jag önskar härmed med omedelbar verkan bli struken ur din maillista och därmed ej längre få dina
mail. Jag finner ingen anledning att motivera min önskan och begäran men jag hoppas att Du respekterar den och stryker mig
ur din maillista. Med vänliga hälsningar Daniel Wärnlund”.

Terra Novakyrkan i Visby (www.efs.nu/gotland) tillhörande EFS Missionsförsamlingar svarade svenskkyrkligt
obarmhärtigt via kyrkans ordförande Gunnar Lindby (Gunnar.Lindby.Sensus@folkbildning.net) ”Eftersom jag inte kan räkna
mig till prästerskapet avböjer jag att få flera mail från dig Torsten Nenzen. ”.
Broängskyrkan i Kristinehamn (www.broangskyrkan.se) svarade via dess pastor Anna Lena Evehäll (info@broangskyrkan.se)
med sedvanlig svenskpastoral obarmhärtighet ”Jag är inte intresserad av dina mail. Stryk mig från denna lista du använder
dig av! Jag finns inte i din geografiska närhet och kan inte bli din pastor. Jag uppskattar inte att bli tilltalad prästdjävul! Vänligen
– Anna Lena Evehäll”.

Församlingen Josua (www.josua.se) i Gamleby svarade svenskt kyrkdjävligt via receptionen (info@josua.se) och dess
pastor (hans@josua.se). De svenska kyrkdjävlarna skrev ”Vänligen ta bort alla @josua.se adresser från ditt mailutskick.
Hälsningar / Erik - Josuas reception”.
…
Sent: Tuesday, August 25, 2009 2:18 AM
Subject: 420:e Vädjan om hjälp.
420:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svenska prästdjävlar
Hej!
Fyrahundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 419:e vädjan om hjälp kommenterades av sex svenska kyrkor.
Ordförande i EFS Väst-Sverige (www.efsvast.se) Tomas Seidal (tomas.seidal@lthalland.se) svarade med sedvanlig
svenskkyrklig fördomsfullhet. Sammanfattat säger den fördomsfullt anklagande svensken liknande: Jag är bara
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ordförande i EFS Väst-Sverige och omfattas därför inte av din målgrupp. Du behöver samtalskontakt
(psykoterapi?) långt mer än något annat behov, men du kan inte förstå detta förrän du har samtalat med någon
som kan övertyga dig om hur fel du har det. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med något – varken de två behov du
nämner eller samtal. Din enträgna vädjan efter en lärjungamässig kristen kyrka och mänsklig relation syftar bara
till att skada – men du kan inte förstå det nu eftersom du inte har samtalat än. Tomas Seidals egna ord är
följande: ”Torsten, har, med sorg, mottagit några av dina skrivelser då du uppenbarligen funnit det lämpligt att föra upp mig
på din sändlista, trots att jag inte omfattas av den målgrupp du angivit. Med sorg därför att det är uppenbart att det är en nära
samtalskontakt du behöver, långt mer än det du efterfrågar. Med sorg därför att jag inte kan hjälpa dig med något av detta. […]
Både att finna en församlingsgemenskap och att grundlägga personliga relationer är uppgifter som i första hand åvilar den
enskilde och görs tvivelsutan bäst med stor ödmjukhet och tålamod - icke okvädningsord och fördömanden. Det du skriver, och
framförallt det sätt du formulerar dig på, vittnar om obalans och behov av hjälp. Jag föreslår att du avslutar din långa rad
skrivelser, som naturligtvis inte gagnar något annat syfte än att skada både dem du tillskriver och, framför allt, dig själv. Detta
gör jag med föga hopp att bli hörsammad, åtminstone inte förrän du fått den hjälp du verkligen behöver. […]”. Den ofta

heretiska och hycklande svenska kyrkligheten med dess hjärtlösa och förnuftsvidriga präster är i grunden
naturligtvis djupt sorglig, och gissningsvis har ingen i Sverige gråtit fler tårar över den svenska kyrklighetens och
de svenska prästernas vansinne än jag, men när i den här världens ögon högt meriterade svenska individer
uttrycker sådan extremt (svensk = extrem) okristlig fördomsfullhet, framstår även det tragikomiska i Sveriges
förblindade svenskar och den svenskkyrkliga blindheten; svenska pastorers förnekande av sin uppenbara ondska
och skuld, och dess grundlösa skuldbeläggning av offren för de svenska pastorernas ondska.
Perspektivfattige Tomas Seidal fräckt beskyller mig vidare för bristande ödmjukhet och tålamod. Ovidkommande
för Seidal är att jag gråtande har vädjat om hjälp till svensk kyrklighet de senaste tretton åren och att jag de
senaste sex åren har vädjat offentligt via e-post till flera svenska kyrkor samtidigt, och där mina tidiga e-post
brev saknade tillstymmelse till kritik mot svenska pastorer, men trots bättre vetande valde jag istället att ödmjuka
mig, med dessa ord ”Kära församlingar i Stockholmsregionen. Hoppas att jag inte stör genom denna vädjan om
hjälp. Ursäkta mig att jag stör genom denna vädjan om assistans.” Jag tror att få, om ens någon människa, skulle
orka att tolerera i tretton års tid sådant svenskt djävulskap som svenska präster och svenska pastorer
demonstrerar, utan att slutligen ha emigrerat från helvetiska Sverige. Men eftersom Gud kallade mig 1998 till
Sverige har jag valt att trofast stå kvar i ödmjukt tjänande för Gud sedan 1999 – trots Sveriges kyrkors, svenska
regeringars och Säpo’s opposition.
Distriktsstyrelsens svenske ordförande i EFS Sydöst-Sverige (www.efs.nu/sydost) Bo-Göran Olsson (sob.olsson@ebrevet.se)
svarade obarmhärtigt ”Var vänlig avför mig från denna sändlista mvh, Bo-Göran olsson”.
Nybblekyrkans Församling (www.nybblekyrkan.se) i Vintrosa tillhörande Evangelisk Frikyrkan svarade förvirrat och
fördomsfullt via dess svenske ordförande Lasse Fhager (lf@crossnet.se); ett svarsbrev rågat med vanställda
anklagelser mot min person. Det svenska kyrksvinet Lasse Fhager anklagar om bitterhet, oförlåtelse och oläkta
sår. Kyrksvinet anklagar att jag är ovillig att förlåta men specificerar inte gentemot vem/vilka och för vad han
anser att jag inte har förlåtit, men samtidigt resonerar kyrksvinet motsägelsefullt att villkoret för att de svensk
prästdjävlarna kanske kan vilja förlåta mig är att jag upphör att vädja efter kyrkans hjälp. Därtill hävdar det
svenska kyrksvinet förvirrat att villkoret för att Gud eventuellt bestämmer sig för att öppna en väg så att någon
svensk pastor vill välkomna mig till en kyrka och vill hjälpa enligt Guds vilja, är att jag först kontaktar en
själavårdare. Kyrksvinet skrev ”Hej Torsten Är övertygad om att prio ett för dig är själavårdssamtal med en kunnig och
erfaren själavårdare. Din besvikelse på olika saker och sammanhang har nog skapat en del osund bitterhet. Du är inte skapad
att leva kvar i denna bitterhet. Det är inte Jesu plan för ditt liv! Oförlåtelse är inte bibliskt, även om det kan vara nästan omänskligt
svårt att förlåta ibland. Vill du ta ett steg i tro och kontakta en kunnig och erfaren själavårdare, som kan leda dig till det nya liv
Jesus vill ge dig? Är du beredd att sluta skicka dessa mail, som en del av din förlåtelse av dom som du uppfattar som "obarmhärtiga
pastorer"? Det kommer inte att bli lätt, men leder till ETT NYTT FRISKT LIV tillsammans med kungars Kung och herrars Herre!
Läs gärna: Matt 6:14-15 och Mark 11:25 Som sagt börja med att kontakta en kunnig och erfaren själavårdare, så är jag säker
på att Gud efter vill öppna nya vägar till församlingsgemenskap när du fått läka en del sår. Önskar dig Guds välsignelse! /Lasse”.

För upplysningens skull kan jag berätta att jag aldrig har härbärgerat oförlåtelse gentemot någon enskild svensk
pastor/präst, men så länge svenska pastorer vägrar att omvända sig från sin svenskhet till Kristuslikhet och
genom omvändelsen därmed beslutar att vilja välkomna och att vilja hjälpa, och så länge svenska pastorer vägrar
att omvända sig från hyckleri och heresi, förblir Sveriges pastorer och präster intet mer än just prästdjävlar.

Majornas Missionskyrka (www.majornasmissionskyrka.se) tillhörande Svenska Missionskyrkan svarade via en av dess
ledare Karin Kihlström (smumajorna@hem.utfors.se) med sedvanlig obarmhärtighet ”Jag tackar vänligt men bestämt nej till
kommande brev. Ta bort mig från maillistan tack. Mvh Karin ”.
Pingstkyrkan

i

Lidköping

(ungdomsledare@pingstlidkoping.se).

(www.pingstlidkoping.se)
svarade
pingstsvinigt
via
en
anonym
”Martin”
Sannolikt skrevs svarsbrevet egentligen av pingstkyrkans Maria Lövberg. Det

svenska pingstsvinet skrev ”Hej Torsten! Vi får dina utskick till ungdomsledare@pingstlidkoping.se. Vore tacksamma om du
ville ta bort oss från din sändlista. Mvh Martin”.
Kyrkan Agape i Norrköping

(www.agape.se)

svarade obarmhärtigt via en svensk Sjöberg

tacksamma om du tar bort oss från din sändlista. Mvh EB Sjöberg Församlingen Agape Norrköping ”.

(info@agape.se)

”Hej Vi är

…
Sent: Friday, August 21, 2009 1:34 AM
Subject: 419:e Vädjan om hjälp.
419:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundranittonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 418:e vädjan om hjälp kommenterades av fem svensksviniga kyrkor.
Skövde Baptistförsamling Elimkyrkan (www.elimskovde.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via dess pastor
David Blondell (kontakt@elimskovde.se) ”Hej! Jag har tagit del att ditt brev. Om du behöver någon att tala med är du välkommen
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att ringa 070-2224088. Vänliga hälsningar/David Blondell”.
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Nej tack, men jag behöver någon som vill välkomna till
lärjungamässig gemenskap samt vill hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation
eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.
Vice ordförande i styrelsen för EFS Mittsverige Lennart Möller (lennart.moller@ki.se) svarade som en typiskt hjärtlös
svenskkyrklig ”Var vänlig avför mig från denna sändlista. mvh, Lennart Möller”. Tidigare interaktion med Lennart Möller:
www.kyrkor.be/090501.htm.
Yttermalungs Fribaptistförsamling i Malung tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via dess ledare Nisse Wurth
(nisse.wurth@telia.com) ”För det första är jag ingen pingstidiot och jag hjälper dem som behöver hjälp just i min närhet! Har du tid
att skriva så se till att hjälpa dem du kan istället vi amnesty och andra. Du hjälper ingen med denna kverulans! Med vänliga
hälsningar: Nisse Würth.” Om denna svenska Nisse anser att kristna endast ska hjälpa i sin omedelbara närhet

eliminerar han de första kristna kyrkorna under aposteln Paulus tid som föredömen. Det kan förstås som att
denna svenska Nisse stödjer Amnesty International, en organisation som de senaste två åren fortlöpande agerar
abortfrämjande. Endera är den svenska Nissen okunnig om detta eller så gillar han aborter
(www.lifesitenews.com/ldn/2007/aug/07082001.html). Amnesty International har dessutom en lång tradition av antisionistiska utlåtanden, och kanske är den svenska Nissen därför även en antisemit, om han inte endast är
kyrkosedvanligt okunnig.
Vretstorps Frikyrkoförsamling Kristallkyrkan (www.kristallkyrkan.se) svarade hjärtlöst via dess svenska pastor Torbjörn
Härlin (info@kristallkyrkan.se) ”Var vänlig att ta bort oss från din mail-lista. mvh Torbjörn i Kristallkyrkan”.
Korskyrkan i Älvsbyn (www.ksn.se/korskyrkan) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade hjärtlöst via kyrkans svenske
ordförande/föreståndare Ivan Lundberg (korskyrkan.alvsbyn@ksn.se) ”Hej. Jag har i ett tidigt skede svarat på ditt mejl på ett
vänligt sätt och de borde ha varit tillräckligt. Men nu vill jag att du tar bort vår adress från din lista. Hälsningar Ivan Lundberg
Korskyrkan Älvsbyn”.

…

Sent: Tuesday, August 18, 2009 3:40 PM
Subject: 418:e Vädjan om hjälp.
418:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundraartonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 417:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenska kyrkor.
Skälbykyrkans församling i Nyköping tillhörande Pingströrelsen svarade via pingstkyrkorepresentanten Stig
Alesand (stigalesand@tele2.se) med svensk pingstkyrklig dårskap. Den förvirrade svenska pingstkyrkans representant
motsägelsefullt anser, enligt dennes svar, att ingen annan än Jesus skall vara inblandad. Enligt den svenska
pingstkyrkoidioten skall kyrkliga personer inte utgöra medmänniskor, inte visa barmhärtighet eller vara
hjälpsamma. Endast Jesus skall hjälpa. Å andra sidan skriver den förvirrade svenska kyrkidioten att om Torsten
betraktade de svenska pingstsvinen (som vägrar att vara vän eller hjälpa Torsten) som vänner, då skulle Torsten
vara trovärdig och därmed få hjälp. Pingstkyrkan svarade ”Snälla Torsten, Hur kan du räkna med hjälp med den vokabulär
du använder? Hur kan du begära hjälp från några som du kallar pingstsvin? Du borde begära hjälp från de som du har förtroende
för dvs de som har förtroende för dig. Om du nu har fattat saken rätt raderar du alla adresserna till dessa pingstsvin och lägger
in dina vänner istället. Då kommer du att bli trovärdig och även få hjälp. Å andra sidan så har du ju en tro på Gud (Jesus) så du
bör alltså ha en förtröstan att han hjälper dig utan inblandning från pingstsvin och andra. Efter detta tror jag du förstått att du
ska stryka mig från adresslistan. Vilket du borde ha gjort efter ett liknande svar för ett par år sedan. Stig”.

Hagakyrkan i Sundsvall (www.hagakyrkan.nu) tillhörande det förvirrade svenska Baptistsamfundet svarade via dess
pastor David Axelsson (pastorn@hagakyrkan.nu) ”Vi hade e-postkontakt för ca 2 år sedan och du lovade att ta bort mig från din
sändlista. Nu har jag halkat in igen av någon anledning. Jag står fast i mitt löfte om förbön för dig och din situation men kan inte
praktiskt vara dig behjälplig då jag finns långt från din bostadsort. Vore tacksam om du återigen plockar bort mig från din lista.
Vänliga hälsningar /David Axelsson Sundsvall”.

Bäckbykyrkan i Västerås tillhörande EFS svarade svensksvinigt via dess svenska ordförande Bengt Burström
(bengt.burstrom@swipnet.se) med sedvanlig svenskkyrklig obarmhärtighet ”Ta bort mig från din mejl-lista. Jag är inte pastor.
–Bengt”.
Norrortskyrkan i Vallentuna (www.norrortskyrkan.se) svarade välkomnande via dess ordförande Dan Gustafsson
(info@norrortskyrkan.se) ”Du är välkommen att besöka oss i Norrortskyrkan, du ser på hemsidan hur du tar dig till våra gudstjänster
och samlingar. hälsningar Dan”. En handfull svenska kyrkor har de senaste åren svarat med ett välkomnande att
besöka deras kyrkbyggnad men de har saknat avsikt att hjälpa praktiskt. Som regel har jag inget emot att besöka
en kyrkbyggnad i samband med ett personligt välkomnande, men utan en uttryckt avsikt att hjälpa blir visiterna
där inte fler än ett.
…
Sent: Friday, August 14, 2009 1:58 PM
Subject: 417:e Vädjan om hjälp.
417:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjuttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 416:e vädjan om hjälp kommenterades av en pingstsvinig kyrka. Pingstkyrkan i Eksjö (www.eksjo-pingst.se)
svarade via dess fördomsfulla och trångsynta svenska ungdomspastor Petter Danling (petter@eksjo-pingst.se). Den
pingstsviniga kyrkan skrev förvirrat ”[…] Vad gäller att hitta en fru så är det inte en församlings eller pastors uppgift. Det
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står inte i deras arbetsbeskrivning, varken den de fått från
Församlingen eller i den kallelse de fått från Gud. MEN, det
finns många möjligheter ändå, en är internetsidan 7:e himlen.. gå in på http://www.7ehimlen.com/ många pastorer är väldigt
upptagna. Och som jag sa så har det vissa uppgifter de bör göra och vissa de helt enkelt inte kan lägga sin tid på. Jag tror att
du, tyvärr, kan vara ett sådant fall. Det finns specialister/själavårdare som jag tror du kan få mer hjälp av. Förstår din bitterhet,
men att fortsätta med dessa mail kommer bara att bli skadligt för Guds rike. […] Ett kärleksfullt tips en pastor gav en gång lyder:
trivs du ej i en församling, pröva en annan, trivs du heller inte i den, pröva en annan, trivs du heller inte i den - ta en ordentlig
och ärlig titt på dig själv. Kanske du behöver förändra något. ” Den okristliga pingstkyrkan illustrerar bristande insikt om

kristnas kallelse till Jesu efterföljelse och till samhällsansvar. Kristet lärjungaskap innefattar att hjälpa människor.
Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men
samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller
äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla.
Läs bland annat här: (www.kyrkor.be/051118.htm). Den svenska Pingstkyrkan har ännu inte förstått Guds kallelse till
Jesu efterföljelse. Gud har aldrig kallat någon människa till pingstkyrkokarriär, men Gud kallar däremot människor
till att betjäna människor. Gud kan bemöta dessa två enkla behov när en kristen kyrka väljer att gensvara till
Guds kallelse till kyrkan, och kyrkan därmed beslutar att vilja hjälpa.
Om det svensk-nationalistiska, feministiska och sannolikt även antisemitiska 7ehimlen har jag kommenterat
åtskilliga gånger tidigare. Om den pingstsviniga kyrkan hade bemödat att läsa tidigare kommentarer skulle
pingstsvinen ha förstått bättre än att rekommendera 7ehimlen. Läs bland annat här: (www.kyrkor.be/080118.htm)
(www.kyrkor.be/080815.htm).
Som ett typiskt svenskt kyrksvin hänvisar pingstpastorn till själavårdare eller specialist (psykolog eller
psykiatriker?), istället för att pastorn omvänder sig från sin okristliga obarmhärtighet. Svenska pastorer skadar
trovärdigheten till kyrkor. Istället för att vilja göra Guds vilja, vill svenska pastorer endast predika om Guds
godhet – en godhet som svenska pastorer vägrar att demonstrera. Kyrkans vägran att lyda Gud har alltid
konsekvenser, och när människor förstår kyrkans hyckleri och ondska söker människor livsmening i andra
religioner. Tragiskt är naturligtvis att många gudssökande människor blir förlorade till helvetet på grund av
kyrkans olydnad och pastorernas obarmhärtighet: www.youtube.com/watch?hl=en&v=6-3X5hIFXYU.
…
Sent: Tuesday, August 11, 2009 12:01 AM
Subject: 416:e Vädjan om hjälp.
416:e Vädjan om hjälp.
”Skurkregimen” Sveriges antisemitiska prästdjävlar
Hej!
Fyrahundrasextonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 415:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Södertälje Baptistförsamling (www.sodertalje.baptist.se)
svarade obarmhärtigt via ett anonymt svenskbaptistsvin (telgebaptist@telia.com) ”Torsten, jag önskar att du tar bort
församlingens adress från din sändningslista. Tack! Södertälje Baptistförsamling ”.
…
Sent: Friday, August 07, 2009 12:23 AM
Subject: 415:e Vädjan om hjälp.
415:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniska sodomiprisande präster
Hej!
Fyrahundrafemtonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 414:e vädjan om hjälp kommenterades av två svensksviniga pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Umeå

svarade okristligt via dess svenska pingstpastor Lennart Holmner
med pingstkyrklig hjärtlöshet ”Torsten! Det räcker nu - jag vill inte ha fler mail från dig. Plocka
bort mig från din lista! Mvh Lennart Holmner, Pingstkyrkan, Umeå ”.
(www.umea.pingst.se)

(lennart.holmner@umea.pingst.se)

Pingstkyrkan i Linköping
(brittmarie.vestberg@lkp.pingst.se)

dig.Britt-Marie Vestberg”.

(www.lkp.pingst.se) svarade via dess svenska omsorgspastor Britt-Marie Vestberg
med svensk kyla och svenskpastoral obarmhärtighet ”Jag önskar inga fler mail från

…

Sent: Tuesday, August 04, 2009 1:56 PM
Subject: 414:e Vädjan om hjälp.
414:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniska sodomivälsignande präster
Hej!
Fyrahundrafjortonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 413:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 31, 2009 1:43 AM
Subject: 413:e Vädjan om hjälp.
413:e Vädjan om hjälp.
Satans homosexvälsignande präster i Sverige
Hej!
Fyrahundratrettonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 412:e vädjan om hjälp. …
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Sent: Tuesday, July 28, 2009 11:15 AM
Subject: 412:e Vädjan om hjälp.
412:e Vädjan om hjälp.
Sveriges sataniska homosexprisande präster
Hej!
Fyrahundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 411:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 24, 2009 12:00 AM
Subject: 411:e Vädjan om hjälp.
411:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulska homosexvälsignande präster
Hej!
Fyrahundraelfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 410:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 21, 2009 12:09 AM
Subject: 410:e Vädjan om hjälp.
410:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulskt homoäktenskapsvälsignande präster
Hej!
Fyrahundrationde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 409:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 17, 2009 8:42 PM
Subject: 409:e Vädjan om hjälp.
409:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulskt obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundranionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 408:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstförsamlingen Livskraft tillhörande Pingströrelsen
svarade via dess pingstledare Emmanuel Jayakrishna (livskraft.emmanuel@telia.com) med sedvanlig pingstkyrklig kyla
“Please take my name off your contact list. Thank you. Emmanuel.”.
…
Sent: Tuesday, July 14, 2009 12:05 AM
Subject: 408:e Vädjan om hjälp.
408:e Vädjan om hjälp.
Sveriges djävulskt heretiska präster
Hej!
Fyrahundraåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 407:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 10, 2009 12:10 AM
Subject: 407:e Vädjan om hjälp.
407:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 406:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstkyrkan Nybro (www.nybro.pingst.se) svarade via
svensken Jesper Ståhlberg med pingstkyrklig likgiltighet ”Vänligen ta bort mig från din mail lista tack! //Jesper”.
…
Sent: Tuesday, July 07, 2009 12:01 AM
Subject: 406:e Vädjan om hjälp.
406:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrasjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 405:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Saturday, July 04, 2009 7:47 PM
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Subject: 405:e Vädjan om hjälp.
405:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 404:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 30, 2009 12:23 AM
Subject: 404:e Vädjan om hjälp.
404:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrafjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 403:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 26, 2009 10:54 AM
Subject: 403:e Vädjan om hjälp.
403:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundratredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 402:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstkyrkan i Strömsund svarade medmänskligt, trots
pingstkyrka, via en välsinnad Karola Helgesson (karola.helgesson@telia.com). ”Hej Torsten! Jag arbetar i en liten församling i
Jämtland,det är alltså långt ifrån dej. Jag har tagit upp ditt mail i en grupp av församlingsmedlemmar. vi har bett för dej och ditt rop på hjälp, både
angående församlingsgemenskap och att hitta din "käresta". Jag vet inte hur jag kan hjälpa dig mera. Vi använder våra privata mail i
församlingsarbetet, skulle därför vara tacksam om du inte sände dessa brev varje vecka. Jag kollar inte mailen så ofta så de flesta läggs på hög. Med
en önskan om allt gott Karola”.

…
Sent: Tuesday, June 23, 2009 12:44 AM
Subject: 402:a Vädjan om hjälp.
402:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges pastorer
Hej!
Fyrahundraandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 401:a vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor.
Pingstkyrkan i Visby (www.gotland.pingst.se) svarade via dess föreståndare och pingstpastor Jan Olander
(jan.olander@pingst.se), efter att denne mottagit 26 vädjanden om hjälp sedan det 375:e brevet 090320. Den svenske
pingstpastorn anklagar att jag ger sken av att vara kristen. Med andra ord hävdar pingstpastorn att jag är
skenkristen; det vill säga att jag inte är en sann kristen utan att jag är en falsk kristen. Pingstpastorn skrev ”Tack
för alla dina fina brev som jag har mottagit, tack för alla fina tillmälen som har komit också mig till del, men eftersom det inte finns något mer att
tillägga, utan det mest är upprepningar, tackar jag härmed för min del, det skulle vara mycket vänligt av dig om du tar bort mig från din sändlista.
Visserligen är det bara att trycka på ta bort knappen, men det bär mig emot. Därför har jag läst alla dina inlägg, men som sagt, det finns nog inget
mer att ¨tillägga. Tack för den här tiden. Ett tips är att försök att hitta lite bättre förmuleringar än "svinsvenska" predkanter och så vidare, kanske du
kommer i en lite bättre situation med en annan inställning. Eftersom du ger sken av att villja vara en kristen, kanske du har läst orden om att inte låta
någon giftig rot sprida sig i ditt inre. Med hopp att slippa dina oförskämda illtal i fortsättningen med vänlig hälsning/ Jan Olander ”.

Den missförstående svenske pingstpastorn utgår sannolikt ifrån bibeltexterna Heb.12:15 ”Se till att ingen går
miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.”, där aposteln
Paulus sannolikt refererar till 5 Mos 29:18 ”Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt
eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån Herren, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks
gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört”; bibeltexter som inte beskriver
spridning av emotionell bitterhet i själen, men är bibeltexter som varnar Guds folk och den kristna kyrkan för
avgudadyrkan/heresi/osunda doktriner/korrupt teologi och dess konsekvenser genom synd – metaforiskt uttryckt
som spridning av en giftig växt/planta (även Matt.13:26-30 om ogräs). Förutom pingstpastorns anklagelse att
jag inte skulle vara kristen, grundlöst anklagar han mig därmed även för heresi. Möjligen anser pingstpastorn att
heretikern Torsten bör isoleras från kyrkan så att Torsten inte smittar/förgiftar andra församlingsmedlemmar.
Om det är så pingstpastorn tänker, då adderas ytterligare bevis om svenska pastorers falska och grundlösa
anklagelser.
Pingstpastorn ogillar min deskription av många svenska präster/pastorer som sviniga (orena/oheliga). I
bibeltexten Matt.3:7-10 tilltalar Johannes döparen många fariséer och sadducéer ”ni huggormsyngel”,
”huggormars avföda” genom deras hyckleri, och manar dem till omvändelse. Och i bibeltexten Matt.23:33 tilltalar
Jesus från Nasaret de skriftlärda och fariséerna ”ni ormar, ni huggormsyngel” på grund av deras hyckleri och
blindhet. Med likheter; eftersom många av Sveriges präster idag förkunnar heresi (inte minst svenska prästers
oheliga samtycke till homosexuella äktenskap), och eftersom många av Sveriges pastorer saknar proportionerlig
ödmjukhet till sitt vidriga hyckleri – anser jag att beskrivningen av svenska pastorer som sviniga passar utmärkt.
Stolt hycklande svenska pastorer manar människor till godhet, men själva vägrar pastorerna att leva evangeliet.
Svenska pastorers uppmanande ord saknar svenska pastorers korresponderande gärningar. Det bör vara
angeläget att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig ifrån sin felaktiga stolthet, och
att ödmjuka sig inför Gud och sanning.
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Det är förståeligt att svenska pastorer, och i synnerhet svenska pingstpastorer, inte vill omvända sig ifrån sin
ondska för att istället vilja göra det goda - i denna min vädjan. Vägran att erkänna synd är särskilt ett
karaktärsdrag bland svenska pingstpastorer. Hycklande svenska Pingstsamfundet bör ta lärdom från uttrycket
”Walking the walk, rather than talking the talk.”
Att Sveriges svenska pastorer kan uppfattas som exceptionellt omänskliga, heretiska, hycklande och
obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag. Svenska pastorer bör omvända sig från
svenskhet – till Kristuslikhet. Inför samhället bör kristna pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande
exempel på omänsklighet.
Korskyrkan i Älvsbyn (www.ksn.se/korskyrkan) som har mottagit 57 vädjanden om hjälp i över ett halvår sedan det
344:e brevet 081202, svarade via dess församlingsföreståndare Ivan Lundberg (ivan.lundberg@ksn.se) ”Var vänlig och
ta bort min adress från din utskicklslista. Jag fungerar som webbansvarig med denna adress och är inte intresserad av utskicken.
Bara en kommentar. Dina rubriker inger inget förtroende för din vädjan. ” Den svenska svinpastorn inger likaledes inget

förtroende med sin okristliga obarmhärtighet.

Pingstförsamlingen i Östra Göinge svarade via Sven-Erik Simonsson

(ses@mail.com) ”Hej! Vi är en liten pingstförsamling
i nordöstra Skåne. Jag är ledsen men vi kan tyvärr inte hjälpa dig. Därför är jag tacksam om Du kan plocka bort oss som
mottagare av dina mail i fortsättningen. Tack!”.

…

Sent: Friday, June 19, 2009 11:22 AM
Subject: 401:a Vädjan om hjälp.
401:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svinsvenska pastorer
Hej!
Fyrahundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 400:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Vadstena Pingstförsamling svarade anonymt
via adressen (info@vadstena.pingst.se) med fyra sammanhangslösa exklamationer. Den svenska pingstkyrkan skrev
”JAG VET ! JAG VET ! JAG VET ! ATT JESUS ÄLSKAR DEJ ! ”. Och det var ju bra att veta… att Gud inte är ond och
obarmhärtig som svenska pastorer är.
…
Sent: Tuesday, June 16, 2009 12:30 AM
Subject: 400:e Vädjan om hjälp.
400:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Fyrahundrade gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 399:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 12, 2009 12:33 AM
Subject: 399:e Vädjan om hjälp.
399:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundranittionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 398:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.
Pingstkyrkan i Örebro svarade via dess sviniga pingstpastor Edward Sköllerfalk (edward@orebro.pingst.se) med
sedvanligt hänsynslös pingstkyrko-inkompetens. Pingstpastorn skrev tio ord ”sluta terrorisera oss med dina mail,
ingen vill ha dem!!!!!!!!”. Istället för att personifiera Kristuslikhet och kärlek väljer denne pingstpastor, likt de
flesta svenska pingstpastorer, att ge uttryck för sin svenska omänsklighet.
En fegsvensk pastor i en kyrka i Linköping svarade med önskan om anonymitetsskydd. Att svenskpastorn inte
vågar stå för sitt svar är förståeligt eftersom den svenska pastorn svarar okunnigt. Fegpastorn uppger att han
inte sysslar med ”sådant” – det vill säga lärjungamässig barmhärtighetstjänst – eller snarare; pastorn sysslar
inte med att vara en kristen medmänniska. Fegpastorn anser också att den kyrkliga verkligheten i Sverige inte
”fungerar så” – med andra ord; pastorn bekräftar att den kyrkliga verkligheten i Sverige inte är kristet
lärjungamässig. Det kan uppfattas att fegpastorn även önskar att berättiga de svenska pastorernas obarmhärtiga
och omänskliga inställning. ”Jag har nu läst ett antal av dina brev och bestämmer mig nu för att svara. Jag får många massmejl och det går
inte att svara på alla dessa. Jag är pastor i [kyrka] Linköping jag vill hälsa dig varmt välkommen att besöka vår församling. Vi har gudstjänst varje
söndag kl 10 - kom gärna dit! När det gäller din önskan om en kontakt med en kvinna som eventuellt skulle kunna leda till äktenskap så sysslar jag
inte med sådant. Tror inte att någon annan pastor gör det heller faktiskt - det är nog en av anledningarna till att du inte fått svar. Jag förstår din
längtan efter en nära relation men verkligheten fungerar ju inte så att vi bara kan få det vi önskar. Jag kan ju tipsa om www.7ehimlen.com som är
internetsida där man möta andra kristna. Eftersom vi inte känner varandra så vet jag inte hur du tar emot mitt svar. Jag har heller ingen aning om
vilka andra som du mejlar men jag vet om att det rör sig om många församlingar och pastorer. P g a detta skulle jag önska att du inte "hänger ut"
mig och mitt svar som du gjort med andra pastorer. Det är nog en ytterligare anledning till varför pastorer drar sig för att svara på ditt mejl.”.

Om
den svenska dating-siten 7ehimlen har jag tidigare förklarat bland annat här: (www.kyrkor.be/080118.htm)
(www.kyrkor.be/080815.htm). Och om den kristna kyrkans skyldighet att vilja hjälpa har jag tidigare argumenterat
bland annat här: (www.kyrkor.be/051118.htm).
…
Sent: Tuesday, June 09, 2009 10:18 AM
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Subject: 398:e Vädjan om hjälp.
398:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundranittioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 397:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 05, 2009 12:22 AM
Subject: 397:e Vädjan om hjälp.
397:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hjärtlösa pastorer
Hej!
Trehundranittiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 396:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 02, 2009 12:27 AM
Subject: 396:e Vädjan om hjälp.
396:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundranittiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 395:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 29, 2009 2:13 AM
Subject: 395:e Vädjan om hjälp.
395:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundranittiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 394:e vädjan om hjälp kommenterades av två pingstkyrkor.
Pingstkyrkan Elimförsamlingen i Örebro svarade obarmhärtigt via svensken Madeleine Walles
”Jag vill inte ha några fler brev från dig.Tack! Hoppas du respekterar detta. Madde”.

(info@orebro.pingst.se)

Pingstkyrkan i Kungsör som har mottagit tjugo vädjanden om hjälp besvarade för första gången. Genom
uppfattningen om en välvilja och medmänsklighet avviker Göran Fjällborgs svar (goran.fjallborg@pingst.se) från alla
andra svenska pingstpastorer. Att vilja bedja är gott. ”Hej Torsten! Vad tråkigt att du ännu inte funnit någon församling där du kan

känna dig hemma. Jag hoppas verkligen att du snart kan finna en sådan gemenskap där du bor. Jag kan nog tyvärr inte hjälpa dig eftersom jag inte
är verksam som pastor längre och inte heller aktiv i någon församling. Jag ska be för dig att du finner ett gott sammanhang där du kan finna en
levande gemenskap. Med varma hälsningar, Göran Fjällborg”.

…

Sent: Tuesday, May 26, 2009 12:01 AM
Subject: 394:e Vädjan om hjälp.
394:e Vädjan om hjälp.
Sveriges antikristliga homosexvälsignande präster
Hej!
Trehundranittiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 393:e vädjan om hjälp kommenterades av fem svenska kyrkor.
Degerfors Missionsförsamling Vallakyrkan, som har mottagit tvåhundrafem vädjanden om hjälp sedan det 188:e
brevet 070604, valde nu att svara för första gången, via dess svenske pastor Dan Rosendahl
(vallakyrkan.pastor@telia.com) ”Hej! Vi vill att du tar bort oss från din maillista. Med vänlig hälsning Dan Rosendahl, Vallakyrkan i
Degerfors”.
Frälsningsarmén i Söderhamn som hittills har mottagit trehundrasjuttiofem vädjanden om hjälp under 3¾ års
tid sedan det 18:e brevet 050902, svarade till sist obarmhärtigt via svensken Inger Nordh
(Soderhamn@fralsningsarmen.se) ”Jag vill inte ha några fler brev från dig.Tack! Hoppas du respekterar detta. Inger ”.
Allianskyrkan i Aneby (www.allianskyrkananeby.se) svarade igen via dess svenska pastor och föreståndare Christer
Karlsson (christer@allianskyrkananeby.se) med en inte lika svensk-vulgär respons som tidigare ”Hej Torsten! Tacksam om
du vill ta bort mitt namn från din lista. Mvh Christer ”. Samme svenskpastor i Aneby responderade även 070620
(www.kyrkor.be/070622.htm), men då med följande antikristliga ignorans ”Snälla människa! Sluta att skräpa ner vår
brevbox med dina meningslösa brev. Vår församling har inget med detta att göra. Jag råder dig att skaffa en själavårdare eller psykoterapeut/psykolog
som kan hjälpa dig vidare i livet. Det måste vara fruktansvärt att leva med dessa inre låsningar. Har du skickat 192 brev och inget har hänt är det
kanske dags att inse att detta sätt att överösa kyrkor och församlingar med dina brev inte har någon verkan alls. För övrigt är jag osäker på vad du
vill åstadkomma. /Christer Karlsson”.

Den svenska pastorns smått korrigerade attityd anas.

Via pseudonymen Nisse Hult (poppoppp123@yahoo.com) valde en anonym mottagare av vädjandebreven att svara;
snarlikt någon av de lågutbildade och hycklande pingstpastorerna ”Sluta skicka dina mail om hur illa behandlad du blivit. Du
kommer inte att få ut nånting av det. Ingen vill hjälpa någon som skickar massa spam. Jag har ingen aning om hur sant det du skriver om är, men
du sänker din trovärdighet för varje nytt mail som kommer. Ingen kan ta en person som sitter och skriver flera hundra mail om samma sak och så
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skickar ut dem i blindo, på allvar. Jag säger verkligen inte att du är det,
det kan inte jag avgöra, men det verkar som om du inte är riktigt frisk i
huvudet när du skickar massa mail om såna saker. Och vad gäller att få hjälp att hitta en partner så är det väl knappast någon församlings uppgift.
Sånt får var och en sköta själv. Hoppas att du hittar någon församling att vara i och någon som vill leva med dig, men vänligen SLUTA skicka dina
förfärliga mail. För övrigt är det ingen idé att svara till denna mail eftersom den endast används till spam och skräppost. ”.

Missionskyrkan i Motala (www.motalamissionskyrka.se) som har mottagit femtio vädjanden om hjälp sedan det 344:e
brevet 081202 svarade obarmhärtigt via dess svenske pastor Martina Henriksson (info@motalamissionskyrka.se) ”Hej!
Vi vill att du tar bort oss från din maillista. Med vänlig hälsning Martina Henriksson, Missionskyrkan i Motala ”.
…
Sent: Friday, May 22, 2009 1:26 PM
Subject: 393:e Vädjan om hjälp.
393:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundranittiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 392:a vädjan om hjälp kommenterades av två obarmhärtiga svenska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Motala svarade obarmhärtigt via dess svenska pingstpastor Bernt Broberg (bernt@motala.pingst.se) ”Hej!
Vi vill att du tar bort oss från din maillista. Med vänlig hälsning Bernt Broberg, Pingstkyrkan i Motala”.
Pingstkyrkan i Karlstad svarade obarmhärtigt via dess svenska pingstpastor Bo-Göran Leckström (bogoran.leckstrom@pingst.se) ”Hej. Önskar att du tar bort min mailadress från din lista. Hälsningar Bo-Göran Leckström, Pingstkyrkan
Karlstad”.
…
Sent: Tuesday, May 19, 2009 11:04 AM
Subject: 392:a Vädjan om hjälp.
392:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundranittioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 391:a vädjan om hjälp kommenterades av fyra obarmhärtiga svenska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan

Saron

i

Strömstad svarade obarmhärtigt via pingstkyrkans föreståndare Folke Holm
”Hej. Vi vill att du tar bort oss från din lista. MVH / Folke Holm i Pingstkyrkan Saron, Strömstad ”.

(pingstkyrkan.saron@crossnet.se)

Pingstkyrkan i Nybro svarade obarmhärtigt via pingstkyrkans pingstpastor Jimmy Loord
ber dig plocka bort alla vår kyrkas mailadresser från detta utskick! Mvh Jimmy Loord ”.

(jimmy@nybro.pingst.se)

”Vi

Pingstkyrkan i Karlskrona svarade hemskt obarmhärtigt via en anonym pingstperson (info@pingstkyrkankarlskrona.com)
”Efter att ha läst den hemska rubrik du satt på de sista mailen ber jag dig vänligen att ta bort oss från din maillista./
Pingstförsamlingen Karlskrona.”.
Pingstkyrkan i Strömsund responderade via dess tidigare pastor Peter Wilhelmsson (peter.wilhelmsson@zonline.se) ”Hej!
Det vore bra om denna adress plockas bort från adresslistan. Jag arbetar inte längre som pastor, och dessutom kommer denna
mailadress ganska snart att upphöra! Så vänligen, skicka inga fler mail till denna adress! ”.

…

Sent: Friday, May 15, 2009 9:48 AM
Subject: 391:a Vädjan om hjälp.
391:a Vädjan om hjälp.
Sveriges svinsvenska pastorsdjävlar
Hej!
Trehundranittioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 390:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Pingstkyrkan i Västra Frölunda svarade
obarmhärtigt via dess pingstpastor och föreståndare Jörgen Ringbäck (jorgen@frolunda.pingst.se) ”Hej! Vänligen ta bort
mig från din maillista! /Jörgen Ringbäck”.
…
Sent: Tuesday, May 12, 2009 10:39 AM
Subject: 390:e Vädjan om hjälp.
390:e Vädjan om hjälp.
Sveriges svensksviniga prästdjävlar
Hej!
Trehundranittionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 389:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 08, 2009 12:31 PM
Subject: 389:e Vädjan om hjälp.
389:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges okristliga pastorer
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Hej!
Trehundraåttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 388:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 05, 2009 12:01 AM
Subject: 388:e Vädjan om hjälp.
388:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges omänskliga pastorer
Hej!
Trehundraåttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 387:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 01, 2009 12:35 AM
Subject: 387:e Vädjan om hjälp.
387:e Vädjan om hjälp.
Svensksviniga präster och svinsvenska pastorer
Hej!
Trehundraåttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 386:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Pingstkyrkan i Sundsvall (www.sundsvall.pingst.se)
svarade via pingskyrkans föreståndare och pingstpastor Gunnar Johansson (info@sundsvall.pingst.se) med sedvanlig
svenskkyrklig obarmhärtighet svensk pingstkyla ”Obs! Sluta att skicka dessa mail till oss! Vänligen men bestämt! MvhGunnar Johansson Pingstförsamlingen Sundsvall”.
Inför jesusmanifestationen 2008 (www.kyrkor.be/080129.htm) efterlysta jag ifrån den arrogante Stanley Sjöberg och
jesusmanifestationens styrelse en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den Apostoliska eller den
Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte deklarera någon klassisk kristen trosbekännelse, samt
förbjöd alla ”negativa” kristna trosbekännelser. Av det skälet var det moraliskt omöjligt för mig som Bibeltroende
kristen att kunna delta i den manifestationen.
Inför jesusmanifestationen 2009 (www.kyrkor.be/jesusmanifestation-2009.pdf) efterlyste jag på nytt ifrån årets
manifestationsledare Lennart Möller en tillkännagiven klassisk trosbekännelse (exempelvis den Apostoliska eller
den Nicenska), men jesusmanifestationens styrelse ville inte heller detta år deklarera någon klassisk kristen
trosbekännelse. Lennart Möller beskriver evangeliernas Kristusbekännelse som en blombukett, och förklarar om
evangeliernas uttryckta ”blombukett” att ”Denna bekännelse till Jesus Kristus är en trosbekännelse som i sig är
stark och tillräcklig.”.
Till skillnad från både Stanley Sjöberg och Lennart Möller anser jag att det är mycket viktigt att klargöra vilken
"Jesus" som skall marknadsföras i en ekumenisk jesusdemonstration. Där definitioner och gränser av kristendom
saknas råder falsk ekumenik. Falsk ekumenik legitimerar heresi.
Genom jesusmanifestationens fortsatta avsaknad till minimikravet av förenande kring en klassisk kristen
trosbekännelse, och därutöver genom förtegenhetens indirekta sanktionerande av aktiv homosexualitet,
homoäktenskap, och mord genom abort, avstår jag av teologiska skäl medverkan i jesusmanifestationen också
den 2 maj 2009.
…
Sent: Tuesday, April 28, 2009 12:26 AM
Subject: 386:e Vädjan om hjälp.
386:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svinsvenska pastorer
Hej!
Trehundraåttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 385:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 24, 2009 2:16 PM
Subject: 385:e Vädjan om hjälp.
385:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraåttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 384:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Alliansmissionen i Ödeshög (www.alliansohog.se)
svarade via dess självironiserande pastor Kjell Zingmark (kjellzon@telia.com). Pastorn har mottagit 46 vädjanden om
hjälp sedan det 339:e brevet 081114. Genom att den svenske pastorn har uppfattat kritiken men ändå vägrar
att i detta omvända sig till Kristuslikhet, vittnar hans ord om en likgiltig cyniker. Den svenska pastorn skrev ”Från
en pastor som saknar elementärt förstånd kommer en vädjan. En pastor som bedriver osund, falsk karismatik och liturgi. Som saknar kristen
barmhärtighet. Som dessutom förmodas vara ond och ha all annan osundhet som du anklagar oss pastorer för att bära på. En pastor som inte svarat
på något av dina mail och tänkt att så fortsätta, men som nu fått nog. Från mig kommer en vädjan. Hur osund och ohjärtlig och hemsk du än må
tycka den vara: Snälla, snälla, snälla, snälla Torsten. Sluta bomba mig med dina mail!!! Jag kan inte hjälpa dig. Nu vet du det och behöver inte vädja
till mig igen. Men var barmhärtig själv och skona mig från vidare mail. /kjell ”.

…
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Sent: Tuesday, April 21, 2009 12:44 PM
Subject: 384:e Vädjan om hjälp.
384:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraåttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 383:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan i Bålsta (www.balstapingstkyrka.se) svarade med svenskpastoralt oförstånd via dess pingstpastor Ewa
Gustafsson (pastorewa@gmail.com). Pingstpastorn skrev ”Hej, har läst ditt mail. Tyvärr vet jag ju inte var du bor, men är du i
närheten av Bålsta är du välkommen på möte, det där med livskamrat får du nog lösa som jag löste det för min del, genom bön.
Jag mötte den man Gud ville jag skulle dela mitt liv med, efter att jag en ganska lång tid ha bett för det. Blessings, pastor Ewa ”.

Pingstpastorns uppmaning till bön är rätt. Den svenska pingstpastorn antar däremot felaktigt att jag inte
tillräckligt ger mig hän i bön.

Fakta är dessa: 1) Bön till Gud i tro som rättfärdig genom Jesu nåd, är en enastående problemlösning men inte
nödvändigtvis den enda. Gud uppmanar Jesu efterföljare att även söka och bulta. 2) Jag har dagligen bett till
Gud de senaste 17 åren om en kristen kvinna till äktenskap. Jag har förgäves sökt lärjungamässig gemenskap i
svenska kyrkor i över ett decennium. Och jag har bildligt bultat på svenska kyrkors dörrar genom vädjandebrev
sedan november 2003. 3) Utöver min allmänna bön att Gud finner en Gudfruktig kvinna till äktenskap, trots att
jag bor i Sverige, har jag därtill dagligen bett till Gud för en ännu ogift specifik person de senaste 12 åren.
Obestridligen, utifrån många svenska pastorers ignoranta svar till mina 383 brev, saknar Sveriges pastorer inte
endast kristen barmhärtighet, men svenska pastorer saknar tydligen även insikt om nödvändiga realiteter för
relationsbygge: mötesplatser som främjar genuin kommunikation. Kontakt med människor i Sverige fordrar mer
jämfört med kommunikation med människor i länder med högt socialt kapital och social kompetens, eftersom
svenskar internationellt uppfattas som socialt reserverade. Därtill kompliceras ofta förutsättningarna för genuin
mänsklig kommunikation av många kyrkors teatrala kyrkokulturer med dess kyrkors speciella psykosociala
miljöer av varierande liturgier och karismatik – uttryck som inte sällan är osunda och falska.
(Matteus 7: 7-11)
”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och
för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är
onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”

Ett av de besvärligaste problemen för Sverige är inte det faktum att många svenska pastorer är onda, utan det
svåraste problemet är att svenska pastorer uppfattas att därutöver sakna elementärt mänskligt förstånd att bistå
den som vädjar om hjälp.
Församlingen Brofästet i Färjestaden (www.brofastet.nu), tillhörande Pingst och Svenska Missionskyrkan, svarade
igen via dess svenske ordförande Peter Asteberg (kontakt@brofastet.nu) ”Den dag du inser att du behöver hjälp och själavård
i stället för att kalla dina medmänniskor för ”svin” och liknande så är du välkommen att höra av dig igen. ” Den svinsvenska
ordföranden för kyrkan demonstrerar åter att han inte är en medmänniska, och att kyrkans ordförande bör
jämställas med gruppen av omänskliga pastorer i Sverige. Ordförandens falska anklagelse att jag egentligen
behöver själavård och att jag saknar självinsikt om detta egentliga behov harmonierar med Sveriges
pseudokarismatiska Pingstkultur med dess tillhörande arrogans och fördomsfullhet.
Kulltorps Frikyrkoförsamling tillhörande Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen svarade via dess pastor Per
Fritzon (korskyrkan@kulltorp.biggnet.se) i Hillerstorp. Svenska pastorn skrev ”Hej! Har läst ditt brev. Vill du vara vänlig och ta
bort vår kyrkas e-postadress. Vänliga hälsningar Per Fritzon ”. I den svenska pastorns sinne och hjärta finns
uppenbarligen inget utrymme för barmhärtighet, medmänsklighet och godhet i detta.
…
Sent: Friday, April 17, 2009 12:35 AM
Subject: 383:e Vädjan om hjälp.
383:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraåttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 382:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstkyrkan i Rydaholm (www.rydaholm.pingst.se) svarade
via dess pastor Jan Wahlström (jan.wahlstrom@rydaholm.pingst.se) ”Hej. För vår del i Pingstförsamlingen i Rydaholm har inget
förändrats, vi vet ingen som frågar efter en livskamrat och vi finns inte i din geografiska närhet varför vi tyvärr inte kan hjälpa
dig i fråga om församlingsgemenskap. M.v.h Janne”. Pastorn uppfattas att åtminstone förstå rätt avseende pastorers

möjlighet (och ibland moraliska skyldighet) att bistå kristna singlar med ömsesidiga äktenskapsavsikter att lättare
kunna mötas, men pastorn inskränker församlingsgemenskapen geografiskt; en begränsning som saknar Bibliskt
stöd.
…
Sent: Tuesday, April 14, 2009 1:13 AM
Subject: 382:a Vädjan om hjälp.
382:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraåttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 381:a vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Björnstorpskyrkan i Oskarström
(www.oskarstrom.pingst.se) tillhörande svenska Pingströrelsen svarade via dess svenska pingstpastor Henrik Mjörnell
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(bjornstorpskyrkan@telia.com).

Pingstpastorn skrev ”Jesus tog
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din synd och ditt straff på korset! Bara genom kraften i Jesus
blod kan du få uppleva befrielse och den hjälp som du egentligen söker. Jag vet inte var du bor men jag ber att du ska få den
hjälp som din själ behöver. Bibeln säger "Döm inte så skall du inte bli dömd!" Sluta skicka mail och tala nedsättande om andra
kristna! Jag dömmer inte dig för jag känner i Anden att du är i behov av stor hjälp. Den hjälpen kan bara Jesus ge dig! Därför
ber jag för dig och jag vet att jag har makt med Gud! pastor Henrik ”. Pingstpastorns respons får betraktas som

karakteristiskt för Sveriges pingströrelses ofta förekommande pseudokarismatiska fördomsfullhet. Pingstpastorn
anser att jag egentligen söker något annat än lärjungamässig gemenskap i en kristen kyrka samt äktenskap.
Pingstpastorn anser vidare att detta annat är befrielse från något, att detta något fordrar stor hjälp, och att bara
Jesus kan ge detta. Nej, pastorns budskap bör klassificeras som svenskt pingstkyrkotrams! Jag efterlyser faktiskt
en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter
kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.
…
Sent: Friday, April 10, 2009 12:01 AM
Subject: 381:a Vädjan om hjälp.
381:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svinsvenska pastorer
Hej!
Trehundraåttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 380:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska pingstkyrkor.
Betaniaförsamlingen Odensbacken (www.odensbacken.pingst.se), tillhörande det svenska Pingstträsket, svarade kaxigt
via den svenska ungdomsledaren Andreas Neander (andreas.neander@odensbacken.pingst.se) ”du vädjar då galet mycket. ja
skulle vilja vädja till dig, ta bort mig från din maillista.. tack!”.
Pingstkyrkan i Hässleholm (www.pingstkyrkanhassleholm.se) svarade via dess svenska församlingsföreståndare Magnus
Jonegård (info@pingstkyrkanhassleholm.se) ”Torsten, Vill du vara vänlig att ta bort följande e-mail adresser från din distributionslista
som jag tror du skickar på. Mvh Magnus Jonegård”.
…
Sent: Tuesday, April 07, 2009 12:02 AM
Subject: 380:e Vädjan om hjälp.
380:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundraåttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 379:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Församlingen Brofästet i Färjestaden
(www.brofastet.nu), tillhörande Svenska Missionskyrkan och Pingst, svarade via dess svenske ordförande Peter
Asteberg (kontakt@brofastet.nu). Kyrkans ordförande skrev ”Hej! Vi har inget intresse av att läsa hur du svartmålar och
förolämpar personer som vi har stort förtroende för. Därför ber jag dig att ta bort oss från din sändlista snarast. ”. Kyrkans
ordförande ogillar alltså en solitt grundad kritik av de svenska pastorernas oöverträffade obarmhärtighet.
Sveriges präst- och pastorskår är i internationell jämförelse sannolikt den mest obarmhärtiga och heretiska.
Sveriges obarmhärtiga och heretiska svenskpastorer skall omvända sig; från svenskhet till Kristuslikhet!
…
Sent: Friday, April 03, 2009 2:40 PM
Subject: 379:e Vädjan om hjälp.
379:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 378:e vädjan om hjälp. Den 377:e vädjan om hjälp kommenterades
däremot av sex svenska kyrkor.
Pingstkyrkan i Gävle (www.gavle.pingst.se) svarade svenskpastoralt via den svenske pingstpastorn Sven-Gunnar
Hultman (sven-gunnar.hultman@pingst.se) ”Hej Torsten. Ser att du har skrivit många brev. Jag känner dig inte och kan därför inte
göra någon bedömning av det som hänt kring dig. Inte heller jag vill ha dina brev vidare. Föreslår att du söker upp någon
själavårdare som kan hjälpa dig vidare. Vänliga hälsningar Sven-Gunnar Hultman, Gävle”. Som ett representativt

svenskpastoralt pingstsvin utgår också denne svenskpastor ifrån en svenskpastoralt felaktiga tanke.
Pingstpastorn inbillar sig att problemet heter Torsten, och pingstpastorn rekommenderar därför att Torsten söker
sig till en själavårdare för att hjälpa Torsten att ta itu med Torstens själsliga problem. Nej, problemet är den
sannolikt mest obarmhärtiga och okunniga pastorskåren i modern världshistoria – svenska pastorer.

Skillingaryds Missionsförsamling (www.mkyrkan.com) svarade via dess svenske pastor Roland Oscarsson
(pastorn@mkyrkan.com). Skillingaryd Missionsförsamling har mottagit fyrtio vädjande brev sedan det 339:e brevet
081114 och har inte besvarat dessa tidigare. Trots att den svenske pastorn uppger att han kan förutse min
kommentar till hans ovilja att hjälpa, vägrar svenskpastorn att omvända sig till Gud för att istället göra det goda
i detta. Svenskpastorn svarade ”Ta gärna bort mig från din mail-lista. Jag kan förutse dina kommentarer....”.
Elimförsamlingen Frövi tillhörande Pingströrelsen svarade via Torwald Bergström (torwald.bergstrom@pingst.se) ”Torsten
N, Förstår att Du söker hjälp och gemenskap. Men vi tror inte att det här sättet att sprida e-post genom massutskick gång på
gång är det rätta. Sök gemenskap med församlingar i ditt närområde, lägg framtiden i Guds hand, sök Guds vilja med ditt liv i
fortsättningen. Han har goda planer för alla som söker honom! Av ovanstående skäl - att jag inte tror att återkommande utskick
är till någon nytta - föreslår jag att Du upphör med detta, och också stryker vår församling - Elimförs Frövi - från sändlistan.
Guds välsignelse - vi ber för Dej!”. Den svenska pingstpersonen Torwald Bergström svarar naturligtvis oförståndigt.
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Pingstsvensken saknar förmåga att begripa sambandet mellan sökandet av välkomnande till lärjungamässig
gemenskap i en kristen kyrka och vädjandebrevet, samt orsakssambandet mellan svenskpastorers okristliga
ovilja att hjälpsamt välkomna och följetongen av vädjandebrev. Pingstsvensken felaktigt antar att Torsten inte
anbefaller sin framtid till Gud. Utan skäl antar också pingstsvensken att Torsten inte söker Guds vilja. Men, detta
är Guds vilja; att svenska pastorer ska omvända sig från obarmhärtighet, att Torsten ska få dela andlig och
själslig gemenskap med andra kristna, och att Torsten ska gifta sig med en kristen kvinna. Problemet för
kyrkligheten i Sverige är svenska pastorers hårda hjärtan, oförstånd, hyckleri och heresi. Många icke-kristna
människor har bättre förstånd och större barmhärtighet än svenska pastorer. En barmhärtig människa beordrar
inte, till exempel, en uppenbart svältande tiggare att söka Guds vilja för sitt liv, eftersom det är uppenbart för
den naturliga människan att iaktta att den svältande tiggaren primärt behöver mat för sin hungrande kropp.
•

Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men
inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? (Jakobsbrevet 2: 13-17)

Pingstkyrkan

i

Ärla

(www.pingstarla.se)

svarade

via

föreståndare

och

pingstpastor

Stefan

Beimark

(stefan.beimark@pingst.se) ”Hej Torsten! Jag kan bara hålla med tidigare mejl om att jag inte tror att dina mejl är något bra sätt att söka en ny
församlingsgemenskap på. Att vädja till mig under rubriken svensksvinig pastor, kanske inte är den optimala öppning för en relation som du hoppats
på? Eller också hoppas du inte och då är ju inte mejlet som sådant värt något ändå... vilket fall kan inte Pingst Ärla hjälpa dig. Vare sig med
församlingsgemenskap eller att hitta en fru. Jag föreslår att du söker kontakt med en församling där du bor genom att börja delta i
gudstjänstgemenskapen. Skulle någon församling runt om i Sverige ta in dig som medlem, så skulle du bara bli ett namn i matrikeln. Det du och vi
alla behöver är inte ett formellt medlemskap utan en verklig gemenskap och den kan du bara få i en församling som du kan besöka på regelbunden
basis. Att söka en fru via internet kan väl fungera, men knappast genom att mejla till olika kyrkor och pastorer. Då föreslår jag www.7ehimlen.com
istället. Ta bort mig från din mejllista är du snäll. Mvh Stefan Beimark ”.

Denne svenske pingstpastor har tydligen inte bemödat
sig om att läsa övriga vädjandebrev. Ingen människa vill besöka en kyrka där pastorn vägrar att kommunicera,
vägrar att välkomna och saknar vilja att hjälpa. Ingen kyrka i Stockholmsregionen, där jag för närvarande bor,
vill hjälpsamt välkomna. Inte heller någon kyrka i övriga Sverige vill hjälpsamt välkomna. Jag har tidigare
kungjort (www.kyrkor.be/080815.htm) angående svenska pastorers hänvisning till kontaktförmedlingar på Internet, att
verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig kontext, ansikte-till-ansikte, skall vara kristna singlars första
prioritet.

Pingstkyrkan i Skövde (www.skovdepingst.se) svarade via pingstpastor Ulrika Stenlund (Ulrika.Stenlund@skovdepingst.se).
”Hej! Jag känner inte dig, men jag har fått ditt mail och skulle vilja ge dig rådet att söka upp en församling i din närhet - om du är intresserad av en
kristen gemenskap. Var med på gudstjänst, närma dig kristna människor och försök bygga en relation till dem. Vår församling ligger kanske lite långt
bort från dig men vi har gudstjänster varje söndag kl. 10.30, där vi ber, sjunger, lyssnar till predikan och sedan träffas på kyrktorget för att fika och
lära känna varandra. Du är välkommen! Gud välsigne dig! Han vet vem du är och älskar dig som ingen annan. Önskar dig Guds välsignelser över ditt
liv och att du hittar rätt. /Ulrika Stenlund, Pingstkyrkan Skövde ”

Trots att ha skrivits av en svensk pingstpastor, med sedvanligt
sammanhangslösa råd, blir man lite förvånad av den något varmare tonen i detta svar.

Pingstkyrkan Elim på Styrsö (www.styrsopingst.se) svarade via pingstpastor Stefan Sternmo (sternmo@hotmail.com)
”Torsten, skicka inte mer mail till mig är du snäll och tack för att du inte offentliggjorde det jag delade med dig. mvh Stefan”.
…
Sent: Tuesday, March 31, 2009 11:16 AM
Subject: 378:e Vädjan om hjälp.
378:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
…
Sent: Friday, March 27, 2009 12:58 AM
Subject: 377:e Vädjan om hjälp.
377:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 376:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska pingstkyrkor.
Pingstkyrkan

i

Linköping (www.lkp.pingst.se) svarade via den svenske pingstpastorn Andreas Ardenfors
med sedvanlig pingstpastoral obarmhärtighet. Svensken Andreas Ardenfors skrev ”Är
inte intresserad av att få dina mail. Andreas Ardenfors”.
(andreas.ardenfors@lkp.pingst.se)

Pingstkyrkan i Västra Frölunda (www.frolunda.pingst.se) svarade pingstsvenskt via expeditionens Annelie Rossäng
(info@frolunda.pingst.se). Svensken skrev ”Hej Torsten! Jag håller med David Ivarsson i Mariestad….. lägg den energi som alla
dina mailutskick tar i anspråk på att istället försöka hitta en sund gemenskap i en kyrka där du känner dig hemma Det hjälper
inte att agera som du nu gör. Ta gärna bort oss från din maillista (har bett dig göra det tidigare) Lycka till, Annelie exp”.

Pingstsvensken saknar förmåga att begripa sambandet mellan sökandet av välkomnande till lärjungamässig
gemenskap i en kristen kyrka och vädjandebrevet, samt sambandet mellan svenskpastorers okristliga ovilja att
hjälpsamt välkomna och följetongen av vädjandebrev.
Pingstkyrkan i Eksjö
…

svarade via den svenske pingstpastorn och föreståndaren Magnus Edforss
Svensken skrev ”Vi önskar bli borttagna från din maillista. Hälsningar Magnus”.

(www.eksjo-pingst.se)

(magnus@eksjo-pingst.se).

Sent: Tuesday, March 24, 2009 12:13 AM
Subject: 376:e Vädjan om hjälp.
376:e Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 375:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra svenska kyrkor.
Höglandskyrkan i Sävsjö (www.hoglandskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade via äldste Johan Palmberg
(Johan.Palmberg@smalandsvillan.se). Svensken Johan Palmberg har mottagit 75 vädjanden om hjälp sedan det 299:e
brevet 080627, och valde nu för första gången att svara. Svensken skrev ”Hej. Skicka inte detta massmail till mig mer
är du snäll.”.
Pingstkyrkan i Hallstahammar svarade via Elis Carlsson
Elis”.
Pingstkyrkan i Varberg svarade anonymt
på förhand. Pingstkyrkan Varberg”.

(pingst.hhr@tele2.se)

(info@varbergpingst.com)

”Vi vill inte ha dina mail fler gånger! PK gm

”Hej! Var vänlig skicka inte några mer mail till oss. Tack

Pingstkyrkan i Mariestad svarade via ungdomspastor David Ivarsson (ungdomspastor@mariestad.pingst.se). Den svenske
ungdomspastorn reagerar utifrån den kognition som karakteriserar merparten av Sveriges svenskpastorer; han
fixerar och projicerar den vanföreställande tanken om icke-ömsesidighet i val. Svensken skrev ”Hej! Rätt hårt av dig
att skriva att alla pastorer i sverige är obarmhärtiga. Eftersom jag är en del av utskicket så måste du ju mena det, eller? Så om det är din mening, då
kan du ta bort mig från din e-maillista med en gång, Tack! Om du har blivit utesluten så får du väl ta och fråga dem som stod bakom det varför det
var på det viset. Vi som inte har nån insikt i fallet kan ju omöjligen veta. Du får väl försöka söka en församlingsgemenskap som man brukar göra. Gå
på Gudstjänster och andra grejer och se var man trivs. Att maila såhär löser ju inget. När det gäller äktenskaplig gemenskap är det väl ändå något
man får försöka lösa själv, det kan du väl inte mena att församlingen ska lösa åt dig? Om församlingen ska börja lägga sig i vem som ska gifta sig
med vem, då börjar de likna sekt i mina ögon. hälsningar- David”.

…

Sent: Friday, March 20, 2009 12:03 AM
Subject: 375:e Vädjan om hjälp.
375:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 374:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 17, 2009 12:18 AM
Subject: 374:e Vädjan om hjälp.
374:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 373:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 13, 2009 12:42 AM
Subject: 373:e Vädjan om hjälp.
373:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svinsvenska pastorer
Hej!
Trehundrasjuttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 372:a vädjan om hjälp. …
Antikristliga och antisemitiska Sverige uppmärksammas i icke-svenska medier: www.cbn.com/CBNnews/556299.aspx.
Förhoppningsvis uppmärksammas småningom även Sveriges kyrkors antikristliga präster och Sveriges
obarmhärtiga pastorer som varnande exempel för världen.
…
Sent: Tuesday, March 10, 2009 12:47 AM
Subject: 372:a Vädjan om hjälp.
372:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 371:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrklig svensk. Karl-Erik Appelfeldt (carlos_appelfeldt@hotmail.com)
har mottagit 72 vädjanden om hjälp sedan det 299:e vädjandebrevet 2008-06-27, och efter sju månader av
vädjanden till denne svensk beslutade svensken till sist att svara. Svensken svarade ”Torsten var vänlig att inte skicka
mig fler mail Karl-erik Appelfeldt” På Karl-Erik Appelfeldts webbsida (www.eagleministry.se) skriver svensken om sig själv och sin kampanjande
missionärstjänst ”Gud har lagt en stark profetisk ande över tjänsten med starka under & tecken. […] Gud har lagt en stark nöd på mitt hjärta att vara
med och se Guds folk bli upprättade, komma in i väckelse och vänta Jesu snara återkomst.”

Som i de flesta karismatiska sammanhangen
i Sverige saknas tydligen också i denna ministry en tillräckligt holistisk och sund människosyn. Diskrepansen
mellan karismatiska floskler och konkret gärning uppenbaras genom Appelfeldts svar.
…
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Sent: Friday, March 06, 2009 1:32 AM
Subject: 371:a Vädjan om hjälp.
371:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 370:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 03, 2009 12:18 AM
Subject: 370:e Vädjan om hjälp.
370:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga präster
Hej!
Trehundrasjuttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 369:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 27, 2009 12:02 AM
Subject: 369:e Vädjan om hjälp.
369:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges heretiska prästsvin
Hej!
Trehundrasextionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 368:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 24, 2009 1:56 AM
Subject: 368:e Vädjan om hjälp.
368:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges omänskliga svenskpastorer
Hej!
Trehundrasextioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 367:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 20, 2009 12:02 AM
Subject: 367:e Vädjan om hjälp.
367:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 366:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 17, 2009 12:03 AM
Subject: 366:e Vädjan om hjälp.
366:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 365:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.
Varnhems Alliansförsamling (www.varnhemsallianskyrka.se) explicit formulerar kyrkans okristliga obarmhärtighet via
svenske pastorn Henrik Lööv (pastor@varnhemsallianskyrka.se) med dessa avvisande ord ”Hej Torsten. Vår kyrka vill inte
hjälpa dig med få kontakt med någon kvinna så var vänlig att ta bort min adress från din maillista. Mvh Henrik Lööv
Varnhemsallianskyrka”.

Pingstkyrkan i Eskilstuna svarade denna gång via Pastor Marcus Ardenfors (marcus.ardenfors@pingsteskilstuna.se). Marcus
Ardenfors svar, till skillnad från så många andra svenska pastorer, formulerade inte obarmhärtighet och ignorans.
Marcus Ardenfors respektfulla svar uttryckte ett geografiskt villkorat och försiktigt välkomnande. Jag bor idag
dock inte i närheten av kyrkan. ”Jag vet inte vem du är men om du söker gemenskap med en församling så vill vi gärna
hjälpa dig om du bor i närheten av vår kyrka. Äktenskaplig gemenskap är inte lika enkelt att hjälpa dig med eftersom det inte är
en pastors beslut.”

…

Sent: Friday, February 13, 2009 12:05 AM
Subject: 365:e Vädjan om hjälp.
365:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den 364:e vädjan om hjälp kommenterades av tre
Pingstkyrkan

159

svenska kyrkor.

i

Eskilstuna
(www.pingsteskilstuna.se)
svarade
obarmhärtigt
genom
anonym
person
Pingstkyrkan i Eskilstuna har mottagit min vädjan om dess hjälp i 3½ år sedan det
sjuttonde brevet 2005-08-26. Pingstkyrkan i Eskilstuna svarade till sist efter 347 vädjandebrev under 3½ år med
typisk svensk-kyrklig hjärtlöshet ”Var snäll och ta bort den här adressen från din mail-lista.”.
(pingst.eskilstuna@crossnet.se).

Allianskyrkan i Tenhult (www.allianskyrkan.org) besvarade till sist min vädjan om hjälp via den svenske pastorn Jakob
Olofsgård (jakob@olofsgard.se) på svenskpastoralt manér ”Jag ber dig att ta bort mig från din mail lista.”
EFS Lutherska Missionskyrka i Borås (www.lutha.se) svarade via kyrkans svenske ordförande Martin Fjällman
(ordforande@lutha.se) med typisk svensk-kyrklig ignorans. Kyrkan skrev ”Hej Torsten. En kristen gemenskap med lärjungar har vi
men äktenskapsförmedling sysslar vi inte med. Din rubricering "obarmhärtiga pastorer" tycker jag är generaliserande och dömande, speciellt när jag
inte känner dig och inte du känner mig. Sök kontakt med människor i din närhet, inte via såna här mail utan genom riktig kontakt, i gudstjänst och
andra samlingar. Då är chansen också större att du träffar kvinnor, kanske en livskamrat korsar din väg. Vänligen men bestämt ber jag dig ta bort
mig ur denna maillista. Hälsningar Martin Fjällman.”

Oupphörligt har jag till Sveriges oförståndiga pastorer dementerat svenskpastorers återkommande inbillning om
efterfrågad äktenskapsförmedling. Att jag ytterligare gånger dementerar svenskpastorers fantasier om
efterfrågad äktenskapsförmedling saknar antagligen tillräcklig effekt, då många svenskpastorer uppenbarligen
älskar sin okunskap, sina fördomar och sin obarmhärtighet mer än fakta, sanning och medmänsklighet. Men jag
vet att det finns intelligenta människor utanför de svenska kyrkornas väggar som förstår bättre, och jag hoppas
därför att åtminstone några svenskpastorer småningom, via utomkyrklig eller utomsvensk tillrättavisning, vill
besinna sig. Aldrig någonsin har jag efterlyst äktenskapsförmedling. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller
äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla.
(Läs bland annat: www.kyrkor.be/051118.htm)
Obestridligen, utifrån många svenska pastorers ignoranta svar till mina 364 brev, saknar Sveriges pastorer inte
endast kristen barmhärtighet, men svenska pastorer saknar tydligen även insikt om nödvändiga realiteter för
relationsbygge: mötesplatser som främjar genuin kommunikation. Kontakt med människor i Sverige fordrar mer
jämfört med kommunikation med människor i länder med högt socialt kapital och social kompetens, eftersom
svenskar internationellt uppfattas som socialt reserverade. Därtill kompliceras ofta förutsättningarna för genuin
mänsklig kommunikation av många kyrkors teatrala kyrkokulturer med dess kyrkors speciella psykosociala
miljöer av varierande liturgier och karismatik – uttryck som inte sällan är osunda och falska.
Härutöver har ordföranden i EFS Lutherska Missionskyrka, jämte övriga svenska pastorer, ännu inte begripit det
kausala sambandet att det är just på grund av uteslutningen från kyrkligheten i Sverige, samt Sveriges
obarmhärtiga pastorers enträgna ovilja att välkomna, ovilja att hjälpa i sökandet efter kontakt, och ovilja att
utforma och inbjuda till mötesplatser som främjar genuin kommunikation, som jag måste fortsätta att vädja till
Sveriges pastorer om besinning till barmhärtighet.
…
Sent: Tuesday, February 10, 2009 12:01 AM
Subject: 364:e Vädjan om hjälp.
364:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 363:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Livets Ord Jönköping har mottagit 347 vädjanden
om hjälp sedan det sjuttonde vädjandebrevet 2005-08-26. Livets Ord Jönköping har aldrig någonsin svarat
tidigare. Först nu, efter 347 vädjanden om hjälp under 3½ år beslutade Livets Ord Jönköping att svara. Livets
Ord Jönköping (info@livetsordjonkoping.se) svarade, trots 347 vädjanden till den kyrkan, med sedvanlig svenskpastoral
obarmhärtighet, svenskpastoral likgiltighet och svenskpastoral kyla, med sex ord ”Vänligen stryk oss från din
lista”.
…
Sent: Friday, February 06, 2009 12:01 AM
Subject: 363:e Vädjan om hjälp.
363:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 362:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 03, 2009 5:01 PM
Subject: 362:a Vädjan om hjälp.
362:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 361:a vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Friday, January 30, 2009 12:44 AM
Subject: 361:a Vädjan om hjälp.
361:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges omänskliga pastorer
Hej!
Trehundrasextioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 360:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 27, 2009 1:08 AM
Subject: 360:e Vädjan om hjälp.
360:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 359:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Klockargårdskyrkan i Malmbäck (Malmbäcks
frikyrkoförsamling) (www.klockargardskyrkan.se) svarade via Pastor Mattias Gustafsson (pastorn@klockargardskyrkan.nu). Den
obarmhärtige svenskpastorn har mottagit tjugoen vädjanden om hjälp och svenskpastorn har aldrig svarat
tidigare, men nu ber denne svensk att få bli struken så att han inte mottar fler vädjanden om hjälp. ” Hej Torsten!
Nu ber jag att du stryker mig också från din mailinglista. Tack! Mattias Gustafsson”
…
Sent: Friday, January 23, 2009 11:59 AM
Subject: 359:e Vädjan om hjälp.
359:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 358:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Huskvarna Allianskyrka (www.huskvarnaallianskyrka.nu)
svarade via Pastor Henrik Lundström (Henrik.Lundstrom2@telia.com) med sedvanlig svenskpastoral kyla ”Hej! Ta bort
mig från din maillista. MVH".
…
Sent: Tuesday, January 20, 2009 2:03 AM
Subject: 358:e Vädjan om hjälp.
358:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 357:e vädjan om hjälp.
Prästen Nick Howe och hans churchwarden i Stockholms anglikanska kyrka har nu eskalerat med ytterligare hot,
att tillkalla polisen om jag i framtiden som gäst i kyrkan skulle stå vid entrén och samtala och hälsa på människor.
Mer om den heretiska prästen, den besynnerliga situationen och denna trista utveckling kan läsas här:
www.kyrkor.be/DO-090119.pdf .
…
Sent: Friday, January 16, 2009 7:59 PM
Subject: 357:e Vädjan om hjälp.
357:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 356:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pastor Jörgen Lundberg (pastor.jorgen.furusjo@telia.com) i
Furusjö Alliansförsamling i Habo, tillhörande Svenska Alliansmissionen, som nu har mottagit arton vädjande brev
från mig, kommenterade följande:
”Hej Torsten! Jag är en liten pastor som med rätt små förutsättningar och lite tid till mitt förfogande försöker att så gott jag kan tjäna Gud och
mina medmänniskor. Du har inte skrivit tidigare till mig men kallar mig svin i din första kontakt. Jag vill ändå svara dig på ditt brev som jag nu
har läst.
Det finns ett genomgående tankefel i hela ditt brev som du måste bryta med. Du vänder allt som händer dig ifrån dig själv och häver över skulden
på andra människor. Så länge du gör det kan ingen hjälpa dig, inte ens Gud. Om du å andra sidan kapitulerar och accepterar att du också, precis
som alla pastorer m fl du räknar upp, är en människa med fel och brister och synd i ditt liv så är ingenting av detta så stort att du inte kan komma
till Gud med det och få förlåtelse.
Varje människa som vill följa Jesus och tror på Bibelns innehåll är välkommen till den kristna församlingen. Men ett medlemsskap handlar om att
ge och ta emot, inte bara begära. Det finns ingen församling som kan svara upp mot den krävande inställning som du uttrycker i ditt brev.
Så till frågan om äktenskap. I våra församlingar finns mängder av människor som liksom du lever själva men önskar leva i äktenskap. Men det är
ju bara när en man lär känna en kvinna och det ömsesidigt uppstår en längtan att förenas i ett livslångt äktenskap som detta kan uppnås. Med en
sund bild av din egen roll i relation till andra kan du också komma att få vara med om den gåvan i livet, men inte för någon är det en rättighet
man kan begära. Vänliga hälsingar Jörgen”

Svenskpastorn Jörgen ljuger som en svensk pastor när han hävdar att jag inte har skrivit till honom tidigare.
Sanningen är att sedan 2008-11-14 och den 339:e vädjan har Jörgen Lundberg mottagit sammanlagt sjutton
vädjandebrev.
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Svenskpastorn Jörgen ljuger också i hans angivelse att ha blivit kallad svin redan vid första kontakt. I det första
vädjandebrevet som svenskpastorn Jörgen mottog rubricerades brevet ”Vädjan till Sveriges oförståndiga
pastorer”, och därefter mottog svenskpastorn Jörgen vädjandebrev som rubricerades ”Vädjan till Sveriges
obarmhärtiga pastorer”. Däremot har under de två senaste veckorna utgivits ett brev som korrekt har beskrivit
svenskpastorer som svensksviniga, och ett brev som korrekt har beskrivit svenskpräster som antisionistsviniga
(antisionist-sviniga).
Jörgen Lundbergs resonemang påminner om den svenska pingströrelsens omfattande tanklöshet och sekterism
och om den svenska trosrörelsens förekommande manipulationer, trots att Jörgen tjänstgör inom
Alliansmissionen. Först anklagar denne svenskpastor mig utan fog för att skuldbelägga andra människor, när
denne svenskpastor istället bör erkänna att svenska pastorer har agerat som svenska svin gentemot min enkla
vädjan om hjälp till Sveriges pastorer. En hjälp som är naturlig och god att ge, som i de flesta kyrkliga
sammanhang är möjlig och rimlig att erbjuda, och där sådan hjälp kan ges men inte vill ges, vittnar åtminstone
om obarmhärtighet. Obarmhärtighet är synd. Svenska pastorer bör därför erkänna denna sin synd inför Gud, och
omvända sig, så att de istället vill göra Guds vilja även i detta.
Huvudskälen till att de svenska kyrkornas medlemstal minskar är att dess svenska präster och pastorer lever i
synd och otro, och prästernas förkunnelse avviker från Guds ord. Svenska pastorer bör besinna att de måste
omvända sig från sin svenskhet till Kristuslikhet.
Pastor Jörgen Lundberg har rätt i att det idag inte finns en enda pastor i Sverige som svarar upp mot mitt enkla
Bibliska krav: en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i
sökandet efter kontakt. Sveriges okunniga och obarmhärtiga svenskpastorer bör omvända sig från denna ondska.
Till sist undervisar svenskpastorn Jörgen den osunde och förmodat utvecklingsstörde Torsten om de naturliga
förutsättningarna till äktenskap utifrån det senare stadiet av bekantskapsgrundad ömsesidig längtan att ingå
äktenskap med varandra. Obestridligen, utifrån många svenska pastorers ignoranta svar till 356 brev, saknar
dessa likgiltiga svenska pastorer inte endast kristen barmhärtighet, men svenska pastorer saknar även insikt om
nödvändiga sakförhållanden för relationsbygge: mötesplatser som främjar kommunikation. Kontakt med
människor i Sverige fordrar mer jämfört med kommunikation med människor i länder med högt socialt kapital
och social kompetens, eftersom svenskar internationellt uppfattas som socialt reserverade och misstänksamma.
…
Sent: Tuesday, January 13, 2009 12:33 PM
Subject: 356:e Vädjan om hjälp.
356:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 355:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 09, 2009 4:59 PM
Subject: 355:e Vädjan om hjälp.
355:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 354:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 06, 2009 11:29 AM
Subject: 354:e Vädjan om hjälp.
354:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges antisionistsviniga präster
Hej!
Trehundrafemtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 353:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. EFS Lutherska Missionskyrkan i Borås (www.lutha.se)
svarade via dess ungdomsledare Markus Johansson (markus@lutha.se) ”Jag skulle vilja att du slutade skicka dessa mail till
mig! Vänligen men bestämt, jag är för de första ingen pastor, och jag tycker att pastorer bör stöttas inte tryckas ned .”. De
stackars svenska pastorerna i Sverige behöver tydligen stöttas – ovillkorligen. För det kan väl inte vara de svenska
pastorernas fel att pastorerna förhärdar sina hjärtan med svensk obarmhärtighet?
…
Sent: Friday, January 02, 2009 1:26 PM
Subject: 353:e Vädjan om hjälp.
353:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 352:a vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Tuesday, December 30, 2008 2:15 AM
Subject: 352:a Vadjan om hjalp.
352:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundrafemtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 351:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, December 26, 2008 12:28 AM
Subject: 351:a Vadjan om hjalp.
351:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 350:e vädjan om hjälp kommenterades av den uppmuntrande och föredömliga pastorn Berndt Isaksson
(http://pastorer.se/#post1); denna gång med orden ”Till Torsten. Vill tillönska Dig en God Jul och önskan om att år 2009 ska bli
året då Du får dina böner och din längtan besvarad. Varmaste hälsningar, Berndt Isaksson ”.
…
Sent: Tuesday, December 23, 2008 9:50 PM
Subject: 350:e Vädjan till svensksvinpastorer.
350:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svensksviniga pastorer
Hej!
Trehundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 349:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, December 19, 2008 12:04 AM
Subject: 349:e Vadjan om hjalp.
349:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges omänskliga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 348:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 16, 2008 1:00 PM
Subject: 348:e Vadjan om hjalp.
348:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 347:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka.
Pastor Ulf Häggkvist

(ulf@vetlandaallianskyrka.se)

i Vetlanda Allianskyrka, tillhörande Svenska Alliansmissionen,

(www.vetlandaallianskyrka.se) svarade huvudlöst ”Bäste Torsten! Jag skulle vilja hjälpa dej men de två saker du ber om är inte så "enkla". Om
du, som jag uppfattar det, finns i Stockholmsområdet är en församlingsgemenskap i Småland knappast ett alternativ eller hur, avståndet gör det
omöjligt, alltså är nr 1/ inte alls enkel. Nr 2/ är också omöjlig. Hur skulle jag kunna hjälpa dej att hitta en fru? Över frågor som förälskelse, kärlek
mellan två människor etc. styr knappast en liten "huvudlös" pastor och ingen annan pastor heller. Att finna någon att dela livet med är faktiskt något
som bara du kan påverka själv och endast till begränsad del, du kan ju välja och uppvakta någon på en positivt sätt, att sedan också bli vald är
något som varken du eller pastorer kan bestämma. Tyvärr har det du söker inga enkla lösningar och jag är ledsen att behöva hamna bland alla andra,
enligt ditt tycke "Hjärtlösa och obärmhärtiga" men jag ser tyvärr inga som helst möjligheter att hjälpa dej mer än att omsluta dej i förbön. Mvh Ulf PS.
Ska du citera mig så ber jag att hela mitt svar tas med.Ds ”

Denne huvudlösa pastor har svarat typiskt svenskpastoralt; med andra ord tanklöst. Nej, jag har aldrig någonsin
begärt att någon pastor ska ”hitta en fru” åt mig. Däremot har jag åtskilliga gånger tydligt dementerat sådana
svenskpastorala dumheter. Jag skulle aldrig acceptera att en person utvalde en fru åt mig. Ingen pastor har
bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Endast jag själv respektive
kvinnan själv kan göra ett sådant val. Däremot innefattas i kristna församlingars ansvar viljan att hjälpa sina
syskon i Kristus. Kontaktförmedling på relationsbasis tillhör ett ansvarstagande kristet lärjungaskap.
Om nödvändigheten att vilja tjäna sin nästa har förklarats i flera tidigare brev (Läs bl.a.: www.kyrkor.be/051118.htm).
Många icke-svenska pastorer gör det kristet naturliga; de välkomnar och vill hjälpa. Många svenska pastorer gör
det okristna; de vill inte hjälpa, de anklagar utan fog, de nonchalerar, de svarar spydigt och de svarar okunnigt.
Skillnaden mellan svenska pastorer och de pastorer jag träffar i t.ex. USA, Canada och England är ofta lika tydlig
som dagens ljus skiljer från nattens mörker. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd.
Den svenska pastorns påstående att ”bara du kan påverka själv” exemplifierar det okristna svenskpastorala
ofoget. Den svenskpastorala inställning till människor implicerar exempelvis att ett svältande syskon som vädjar
till en förmögen kyrka efter en matbit för att stilla kroppslig hunger analogt avvisas från möjligheten till praktisk
hjälp, genom kyrkans missuppfattning om ansvarsfrihet från medmänsklig förpliktelse (Matt.25:41-42). Andlig
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gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader.
Den
andliga
gudstjänsten
involverar hela livets välbehag inför Gud. När därför exempelvis en svältande människa efterfrågar en bit mat för
att stilla sin hungrande kropp är det både ologiskt och obarmhärtigt att inte ge människan det hon så naturligt
behöver – nämligen mat.
•

Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men
inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?
(Jakobsbrevet 2: 13-17)

När jag till ”kristna” kyrkor efterfrågar möjligheten att få kommunicera och bygga relation med kyrkliga singlar
som söker sin blivande make, är dessa svenskpastorala attityder, som speglas i likartade uttryck som ”bara du
kan påverka själv”, vittnesbörd åtminstone om svenskpastoral huvudlöshet.
…
Sent: Friday, December 12, 2008 12:08 AM
Subject: 347:e Vadjan om hjalp.
347:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 346:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 09, 2008 12:23 AM
Subject: 346:e Vadjan om hjalp.
346:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 345:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Kulltorps Frikyrkoförsamling tillhörande Svenska
Alliansmissionen svarade via Pastor Per Fritzon (per.fritzon@gmail.com) i Hillerstorp ”Hej! Jag uppskattar om du tog bort
mitt namn från adresslistan. Mvh Per Fritzon”.
Den heretiska prästen Nick Howe (stockholm.anglican@comhem.se) i Engelska kyrkan i Stockholm (www.stockholmanglicans.net)
har nyligen förbjudit att jag hälsar på människor som besöker inne i den kyrkobyggnaden. Några söndagar har
jag gästat den kyrkobyggnaden. Det angivna skälet till att prästen vill förhindra mig från att hälsa på människor
uppges vara att prästen anser att min närvaro i kyrkobyggnaden på det sättet kan misstolkas av människor som
att jag skulle representera den kyrkan. Den heretiska prästen Nick Howe’s sanna motiv är sannolikt att han
fruktar att trevliga engelskspråkiga människor får en bra relation med mig samt genom mig kan erhålla sann
kunskap om Jesus Kristus. Jag har tidigare intervjuat prästen Nick Howe i två timmar, och i den intervjun framkom
att denne prästs teologi inte kan betraktas som en kristen teologi. Prästen Nick Howe förnekar Jesu försoningsverk
på Golgata kors, han förnekar Bibelns auktoritet som Guds ord, han bejakar homosexualitet och försvarar
homosexuella präster, och han förnekar det unika i Jesus Kristus genom att påstå bland annat att även religiösa
hinduer kan lära känna Gud genom hinduism. Trots prästen Nick Howe’s antikristliga teologi som förleder
människor till helvetet, förekommer flera kristna individer i kyrkan, och det internationellt sociala klimatet i kyrkan
kan uppskattas som mycket gott. Mer information om den heretiska prästen Nick Howe finns här:
www.kyrkor.be/nick_howe.htm.
…
Sent: Friday, December 05, 2008 1:28 AM
Subject: 345:e Vadjan om hjalp.
345:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 344:e vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskt trossamfund. EFS Mittnorrland svarade via kanslisten
Harriet Korvala (harriet.korvala@efs.nu) med sedvanlig svenskkyrklig känslokyla ”Vi har ingen möjlighet att hjälpa dej!”.
…
Sent: Tuesday, December 02, 2008 12:01 AM
Subject: 344:e Vadjan om hjalp.
344:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 343:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 28, 2008 10:15 AM
Subject: 343:e Vadjan om hjalp.
343:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
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Trehundrafyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 342:a vädjan om hjälp kommenterades av tre obarmhärtiga kyrkor.
Den kyrkliga svenske ledaren Erik Wikstrand (erik@fiskebackskyrkan.se) i Fiskebäckskyrkan i Västra Frölunda svarade
hjärtlöst och kort ”Sluta skicka dina mail till mig tack.”.
Ordförande Lennart Geijersson (lennart@geijersson.com) i Åkerbygdens Alliansförsamling i Skillingaryd svarade svenskkyrkligt och kallsinnigt ”Vänligen ta bort mej från din maillista”.
Svenske pastorn och församlingsföreståndaren Ingemar Sunbring (ingemar@tabergsmissionskyrka.se) i Tabergs
Missionskyrka svarade likgiltigt ”Jag är mer än tacksam om du plockar bort mitt namn från din maillista.”
…
Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:02 AM
Subject: 342:a Vadjan om hjalp.
342:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 341:a vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Svenske pastorn Evert Bjärkhed (evert.bjarkhed@telia.com) i Huskvarna Alliansförsamling (www.huskvarnaallianskyrka.se),
ansluten till Svenska Alliansmissionen, svarade ”En gång förut har jag sagt, och jag upprepar det: Jag vill i fortsättningen
inte ha dina mail. Evert”. Everts e-post adress har nu åter raderats från sändlistan sedan det raderades senast i
samband med den 154:e vädjan.
Svenske pastorn Daniel Wramhult (pastor@centrumforsamlingen.se) i Centrumförsamlingen (www.centrumforsamlingen.se) i
Forserum, svarade öppenhjärtigt ”Hej! Har fått ditt brev, nr 3 för mig. Kan bara beklaga att du blivit så svårt bemött. Jag förstår att många,
som du uppfattar och känner det, vägrat dig vänskap, vilket är beklagligt. Att såren är stora förstår jag med. Från hjärtat: Jag blir inte heller speciellt
inspirerad till att ta kontakt. Då jag är "en svensk pastor" (konstig formulering) så är det inte så roligt att träffa en människa som dömer ut mig utan
att någonsin ha hört talas om mig och än mindre träffat mig. Du är inte nådig, än mindre nådefull, i din bedömning och ditt raljerande. Du beskriver
pastorer såsom: obarmhärtiga, ondskefulla, omänskliga och grymma. Likaså säger du att: I stället för ödmjuk och ärlig kommunikation väljer svenska
pastorer lögn, förtal och nonchalans. Nån ordning får det väl ändå vara! Kanske stämmer dina erfarenheter med dessa grova formuleringar, men vänd
dem inte mot dem du inte känner. Inte kan du väl på fullaste allvar förvänta dig att få hjälp att hitta en livskamrat när du slår med så hårda ord mot
en hel yrkeskår? När du dessutom kopierar in pastorers svar på din vädjan och sedan avfärdar dom som kärlekslösa, då tar du inte den hand som
räckes dig. Söker du debatt har du lyckats! Är du ärlig i din avsikt att söka en församling och hjälp till ett äktenskap borde du kanske byta taktik. För
denna fungerar inte! Att anklaga någon grovt inbjuder inte direkt till en god relation. Att vara nådefull och dela Guds kärlek vidare är något som var
kristen har i uppdrag att göra. Även du! När man pekar på andra är det viktigt att själv pröva sig. Jag är den första att skriva under på att jag brister,
och det stort, i mitt liv och min tjänst. Men om du kastar bort de åsikter som inte stämmer överens med dina, då sker heller ingen förändring. Om du
vill kopiera in mitt svar så får du göra det, men ta då med hela svaret, så att helheten framgår. Daniel Wramhult”

Min generella beskrivning
av svenska pastorer som bl. a. obarmhärtiga avser naturligtvis inte alla pastorer – endast de svenska – som har
mottagit min vädjan och kommenterat respektive inte svarat. Jag vidhåller att svenska pastorer bör omvända
sig; från svenskhet till Kristuslikhet. Påståendet att jag skulle ha avvisat någon svensk pastors avsikt att hjälpa
är inte sant, då ingen svensk pastor har uttryckt vilja att hjälpa. Barmhärtiga människor besvarar en personlig
vädjan om hjälp med ord såsom ”Jag vill hjälpa dig.” Eftersom ingen svensk pastor uttrycker en vilja att hjälpa
består slutsatsen, att svenska pastorer är obarmhärtiga, för att uttrycka sig milt. Trots några av pastorns
feluppfattningar uppskattar jag denne pastors föredömliga bekännelse om brist, i motsats till många svenska
pastorers stolthet och hyckleri (huggormars avföda).
Svenske pastorn Henrik Kindwall (hkindvall@apologetik.org) i Lekeryds Missionskyrka (www.lekerydsmissionskyrka.se),
ansluten till Svenska Alliansmissionen, svarade ”Hej! Kan du förklara lite på vilket sätt jag personligen förstört ditt liv
genom: "Hittills har Sveriges pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska eller
försummelse". Det är en ganska aktiv och generell anklagelse. Bor du här i närheten så välkommen hit! Mvh Henrik ” Citatet

härstammar från paragrafen ”För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som
förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till
äktenskap och familjebildning. Hittills har Sveriges pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt
liv genom aktiv ondska eller försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja
är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa hjälpsökande människor
i nöd.” Eftersom denne pastor nyligen mottog min vädjan om hjälp för första gången är denne pastors skuld
mindre än de pastorer som i åratal haft kunskap om min nöd, men som har valt att ingenting göra för att hjälpa.
Några svenska kyrkor har hittills välkomnat mig at besöka deras kyrka, men ingen pastor vill hjälpa mig i sökandet
efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.
…
Sent: Friday, November 21, 2008 10:37 AM
Subject: 341:a Vadjan om hjalp.
341:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafyrtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 340:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 18, 2008 12:19 AM
Subject: 340:e Vadjan om hjalp.
340:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Trehundrafyrtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 339:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor.
Svenske pastorn Anders Gustavsson (anders@pastorn.com) i Holsby Frikyrkoförsamling (www.holsbyfrikyrkoforsamling.nu) i
Holsbybrunn, ansluten till Svenska Alliansmissionen, svarade ”Hej. Tack för ditt mail. Eftersom jag får ett brev där jag
inte känner avsändare, skulle jag vilja veta merom dig. med andra ord, kan du lämna lite referenser så skulle det vara lättare att
föra en dialog och samtal med dig. Efter som du adressar det "vettlosa-svenska-pastorer" skulle jag vilja veta varför du skriver
så. Mvh anders” För det första saknar jag kyrkliga referenser av den orsaken att ingen pastor i Sverige känner mig.

Svenska pastorer som aldrig har träffat mig har ändå bestämda åsikter om Torsten; mestadels av förolämpande
karaktär. Några av Sveriges pastorers kränkande åsikter om Torsten redovisas fortlöpande här:
(www.kyrkor.be/vadjan.htm). För det andra, som tidigare förklarats (www.kyrkor.be/050302.htm), representerar Sveriges
frikyrkors referenskultur mestadels en rundgång av svenska pastorers omdömeslöshet. Det har sin förklaring i
svenska pastorers felaktiga omdömen och förtal, kopplat med svenska pastorers blinda tillit till andra pastorers
referenser samt konfrontationsrädsla. Ett exempel på en svensk pastors förtalande referens om Torsten kan läsas
här: (www.kyrkor.be/071113.htm).
Svenske pastorn Jan Åberg (info@vasakyrkan.org) i Vasakyrkan
Baptistsamfundet samt Missionsförbundet, svarade ”Ett kort svar

(www.vasakyrkan.org)

i Hedemora, tillhörande både

på ditt anrop, jag har hittills undvikit att svara eftersom jag inte
riktigt kunde tyda avsändaren i adressen. Nu öppnade jag för första gången ditt mail och upptäcker att det inte är glocalnet som är ute och vill ha
hjälp, typ marknadsundersökning. Det jag inte tycker om är att rangeras in bland "vettlösa pastorer". Det är väl magstarkt speciellt som du inte vet
något om mottagarna. Dessutom är det lite svårt att besvara din fråga om kyrkotillhörighet, jag vet ju inte var du bor och tillhörighet på distans är
inte att rekommendera. Gemenskap förutsätter närhet också när det gäller församling. När det gäller verksamhet i olika sammanhang och någon
frågar om var ska jag vara, så brukar vi svara: gräv där du står. Det kan verka raljant men är ett gott svar. Vad beträffar att hjälpa till med kvinnokontakt så måste jag nog säga att frågan gör mig undrande, det är en personlig process och jag kan inte tänka mig att involvera mig i något sådant.
Kort, men ändå ett svar. Jan Åberg”

Vasakyrkan i Hedemora har till adressen info@vasakyrkan.org mottagit samtliga vädjandebrev sedan det
sjuttonde brevet 2005-08-26. Av dessa 322 brev som Vasakyrkan i Hedemora har mottagit i över tre år har
många av breven (minst 67 av 322 brev) namngetts ”Torsten Nenzen” som avsändaradress. Därför uppfattar jag
att denne svenske pastor möjligen talar osanning angående hans förklaring att ha tolkat vädjandebreven som
om de vore marknadsundersökningar, och att han av det skälet skulle ha valt att inte läsa något av breven förrän
nu. Kanske har jag fel, men pastorns förklaring låter som en lögnaktig undanflykt.
Angående Vasakyrkans pastors ovilja att hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation
eventuellt skulle kunna leda till äktenskap, har jag tidigare gett skäl till varför, när och hur kyrkan bör bistå
relationsprocessen: (www.kyrkor.be/051118.htm).
Mitt antagande om mottagarna av vädjandebreven, obarmhärtiga svenska pastorer, har argumenterats för
tidigare: (www.kyrkor.be/080229.htm). Och den svenske pastorn i Vasakyrkan i Hedemora utgör, enligt hans eget svar,
inte ett undantag från tidigare slutsats om svenska pastorer.
Svenske pastorn Mattias Eskilsson (mattias.eskilsson@kardaallians.se) i Kärda Allianskyrka (www.kardaallians.se) i Värnamo,
ansluten till trossamfundet Svenska Alliansmissionen, svarade ”sök www.7ehimlen.se där kan du säkert finna den rätte.
församling hittar du säkert där du bor. mvh Mattias” Jag har tidigare kungjort (www.kyrkor.be/080815.htm) angående svenska
pastorers hänvisning till kontaktförmedlingar på Internet, att verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig
kontext, ansikte-till-ansikte, skall vara kristna singlars första prioritet.
…
Sent: Friday, November 14, 2008 12:45 AM
Subject: 339:e Vadjan om hjalp.
339:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges oförståndiga pastorer
Hej!
Trehundratrettionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 338:e vädjan om hjälp kommenterades av ett svenskt samfund. Svenska Alliansmissionen i Jönköping
svarade oförståndigt via dess Personalkonsulent Kjell Larsson (kjell.larsson@alliansmissionen.se) ”Jag vore tacksam om du
kunde ta bort mig från din maillista eftersom det inte finns någon koppling mellan dig och mig i Jönköping.”
Svenska Alliansmissionen förbiser två kopplingar: den kommunikativa kopplingen och den andliga kopplingen.
Svenska Alliansmissionen mottar varje vecka min förnyade e-post vädjan och är därmed i kommunikativ
förbindelse med mig. Om Svenska Alliansmissionens pastorer och anställda är kristna existerar även en andlig
förening som lemmar i Kristi kropp genom den Helige Ande.
(1 Kor 12: 12,14,26-27)
”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. […]
Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. […] Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla
lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.”
(Rom 12: 4-5,13,16)
”Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är
vi varandras lemmar. […] Hjälp de heliga med vad de behöver. […] Lev i endräkt med varandra.”

…

Sent: Tuesday, November 11, 2008 12:31 AM
Subject: 338:e Vadjan om hjalp.
338:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
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Trehundratrettioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 337:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Lutherska Missionskyrkan i Borås
(expedition@lutha.se) svarade ”Jag vore tacksam om du kunde ta bort oss från din maillista eftersom det inte finns någon koppling
mellan dig och oss i Borås.”
…
Sent: Friday, November 07, 2008 1:48 AM
Subject: 337:e Vadjan om hjalp.
337:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratrettiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 336:e vädjan om hjälp besvarades av en missionskyrka. Tibro Missionskyrka (expeditionen@tibromissionskyrka.nu),
som har mottagit samtliga vädjanden i över tre år sedan det artonde brevet 2005-09-02, svarade nu första
gången någonsin. Tibro Missionskyrka skrev ”Hej! Jag önskar att du tar bort info@tibromissionskyrka.nu från er mail-lista.
Med vänlig hälsning, ordförande Susanne Ansgar ”.
…
Sent: Tuesday, November 04, 2008 12:29 AM
Subject: 336:e Vadjan om hjalp.
336:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratrettiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 335:e vädjan om hjälp kommenterades av en anonym fegsvensk pastor.
Den fegsvenska pastorn kommenterade anonymt, sannolikt via en för ändamålet fingerad e-postadress
(herrensebaot@live.se), som inte förekommer i utskickslistan. Svenska pastorn uttrycker i sin kommentar
svenskpastorala fördomar och svenskpastoralt grundlösa anklagelser. Den svenske fegpastorn skrev bland annat
”Hej! Jag är en av alla de som får dina evinnerliga spam-mail. […] Vilken pastor, med sant herdehjärta, skulle vilja koppla samman sina ogifta,
kvinnliga medlemmar med en man som svär, hatar pastorer och är allmänt otrevlig? Med någorlunda vänlig hälsning, En (för dig) okänd pastor, som
har tröttnat på ditt eviga spammande.”

Jag besvarade därför den fegsvenska pastorn med uppmaning att identifiera sig.
Jag skrev ”Epost adressen herrensebaot@live.se förekommer inte i utskickslistan. Identifiera dig, och jag kommer
att besvara dig.” Därnäst besvarade den fegsvenska pastorn min uppmaning med bland annat detta nekande
”Identifiera? Jag skulle väl inte tro det… [...] ”
…
Sent: Friday, October 31, 2008 12:20 AM
Subject: 335:e Vadjan om hjalp.
335:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges sviniga pastorer
Hej!
Trehundratrettiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 334:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 28, 2008 2:02 AM
Subject: 334:e Vadjan om hjalp.
334:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges sviniga pastorer
Hej!
Trehundratrettiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 333:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 24, 2008 1:31 AM
Subject: 333:e Vadjan om hjalp.
333:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges sviniga pastorer
Hej!
Trehundratrettiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 332:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 21, 2008 12:09 AM
Subject: 332:a Vadjan om hjalp.
332:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratrettioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 331:a vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Friday, October 17, 2008 12:29 AM
Subject: 331:a Vadjan om hjalp.
331:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratrettioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 330:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 14, 2008 12:25 AM
Subject: 330:e Vadjan om hjalp.
330:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 329:e vädjan om hjälp kommenterades av tre svenska kyrkor.
Höglandskyrkan i Sävsjö (www.hoglandskyrkan.se), tillhörande trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, besvarade för
första gången genom det 329:e vädjandebrevet. Höglandskyrkans Hans Eklöf (hans.eklof@hoglandskyrkan.se) skrev
”Vore tacksam om du plockade bort min e-post från ditt massutskick jag läser det ALDRIG, mvh Hazze Eklöf, Sylvas väg 1, 576
35
SÄVSJÖ”
På
Höglandskyrkans
representant
Hans
Eklöfs
personliga
webbsida
(www.nogg.se/about.asp?idHomepage=79445) avslöjar kyrkans representant att otrohet inte är omoraliskt. På webbsidan
skriver svensken Hans Eklöf ”Är det omoraliskt att vara otrogen? Nej.”. Att svenska kyrkliga representanter
undervisar Sveriges ungdomar att otrohet är moralisk vandel väcker förmodligen få reaktioner inom Sverige,
men internationellt sett anses otrohet fortfarande omoraliskt, och i princip alla icke-svenska kristna kyrkor utanför
Sverige förkunnar fortfarande i enlighet med Guds Ord - att otrohet är synd.
Vallhovskyrkan i Sandviken (www.vallhovskyrkan.se) tillhörande Pingströrelsen besvarade för första gången denna
vädjan om hjälp. Pingstpastor Tore Lyngmo (tore@vallhovskyrkan.se) skrev ”Hej du. Eftersom jag har slutat som pastor
skulle jag vilja att du upphörde med dina mail till mig. Vänliga hälsningar Tore Lyngmo, FD pastor i Vallhovskyrkan, Sandviken”
Svenske pingstpastorn ville inte svara eller hjälpa i sin pastorstjänst, och som avgången pastor vill han inte störas
av vädjandet.
Den 329:e vädjan om hjälp kommenterades igen av Bengtsfors Missionskyrka. Två av Bengtsfors Missionskyrkas
tidigare kommentarer publicerades här (www.kyrkor.be/080229.htm) och här (www.kyrkor.be/080222.htm). Missionspastorn
Lennart Johansson (missionskyrkan.bengtsfors@telia.com) vill med sin nya kommentar försöka försvara svenska pastorers
bevisliga obarmhärtighet, och det Bibelord han slungar iväg riktas åter mot honom själv. Missionspastorn skrev
”Jag har tröttnat på dessa mail för länge sedan. Svenska pastorer är kallade av Gud och den församling där de tjänstgör. De sitter vid dödsbäddar,
har begravningar, barndop/välsignelse. Vidare har de gudstjänster bibelstudier och olika samlingar för ungdomar och äldre. Kort sagt: Dagens timmar
är fyllda av arbete. Att då varje vecka bli kallad huvudlös, hjärtlös och obarmhärtig för att inte du Torsten blir hjälpt med dina behov, för att inte tala
om vilka du tror dig sända mailen till, satanistinspirerade. Vill du ha hjälp av sådana ska du inte vända dig till Kristna kyrkor, det borde du veta Torsten.
Enlikt bibelordet i matt. 7: 12 bör du Torsten byta taktik. ”

Alla pastorer är inte kallade av Gud. Inte heller är alla svenska pastorer bekännande eller troende kristna. Många
pastorer påstår sig vara kristna men förkunnar irrläror. I synnerhet gäller detta Sveriges präster och pastorer.
Därför är kristna kyrkor i Sverige inte nödvändigtvis kristna kyrkor. Trots icke-kristna präster och pastorer i några
av Sveriges kyrkor förekommer ibland kristna medlemmar inom dessa kyrkor.
Enligt Bibeln bör svenska pastorer omvända sig från obarmhärtighet.
”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.” (Matteus 7:12)

Läs Hesekiel kapitel 33 och 34!
•
•
•
•
•

Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då
dör denne genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand. (Hesekiel 33:6)
Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då
skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv. (Hesekiel (33:9)
De talar ljuvliga ord med munnen, men deras hjärtan strävar efter orätt vinning. (Hesekiel 33:31)
Ve er, ni Israels [Sveriges] herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? (Hesekiel 34:2)
Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna
skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem. (Hesekiel
34:10)

De ogudaktiga präster och pastorer inom Sveriges trossamfund och kyrkor som idag inte tar hand om Guds
församling kommer småningom att mista intäkterna för behållande av sina falska yrkestitlar.
…
Sent: Friday, October 10, 2008 12:31 AM
Subject: 329:e Vadjan om hjalp.
329:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 328:e vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Tuesday, October 07, 2008 12:27 AM
Subject: 328:e Vadjan om hjalp.
328:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugoåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 327:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 03, 2008 1:20 AM
Subject: 327:e Vadjan om hjalp.
327:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
[Rättelse: Ingen kyrka i Sverige besvarade den 326:e vädjan om hjälp.] Märsta Pingstförsamling – Harvest Center
(www.harvestcenter.se) inom Stockholmsregionen har mottagit samtliga vädjanden sedan det allra första brevet 200311-12. Märsta Pingstförsamling har däremot aldrig någonsin besvarat min vädjan under dessa snart fem år.
Istället för att svara, som normalt kan förväntas ifrån kristna kyrkor i Nordamerika, har Märsta Pingstförsamling
valt att istället blockera mina e-postadresser de senaste månaderna. Märsta Pingstförsamling vittnar därmed om
att den svenska fegheten och det svensk-kyrkliga hyckleriet kännetecknar också den kyrkan.
…
Sent: Tuesday, September 30, 2008 12:31 AM
Subject: 326:e Vadjan om hjalp.
326:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 325:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 26, 2008 12:22 AM
Subject: 325:e Vadjan om hjalp.
325:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 324:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstkyrkan i Götene (www.gotenepingst.se) har mottagit
mina vädjanden sedan det sjuttonde brevet 2005-08-26, och nu valde pingstkyrkan att svara för första gången.
Pingstkyrkan i Götene svarade kallsinnigt och kort ”Önskar ej något mera brev!” Pingstkyrkans svar skrevs
sannolikt av pingstkyrkans pastor Kurt Larsson (pastorn@gotene.pingst.se).
…
Sent: Tuesday, September 23, 2008 8:48 PM
Subject: 324:e Vadjan om hjalp.
324:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges okristliga pastorer
Hej!
Trehundratjugofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den fega Norrmalmskyrkan i Stockholm (www.norrmalmskyrkan.se) tillhörande det heretiska och okristliga
Baptistsamfundet (Läs!: www.kyrkor.be/060922.htm) har sedan en tid blockerat mina e-postadresser till samtliga
Norrmalmskyrkans e-postadresser, utan att Norrmalmskyrkan har besvarat något enda av mina 319 vädjanden
till den kyrkan. Den sortens feghet, att utesluta kommunikation med en nödställd människa utan angivet skäl,
vittnar om att pastorerna i Norrmalmskyrkan är svenskar. Fega och usla svenska pastorer!
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 323:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 19, 2008 1:19 PM
Subject: 323:e Vadjan om hjalp.
323:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges omänskliga pastorer
Hej!
Trehundratjugotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 322:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 16, 2008 10:01 AM
Subject: 322:a Vadjan om hjalp.
322:a Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugoandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 321:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 12, 2008 12:00 PM
Subject: 321:a Vadjan om hjalp.
321:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugoförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 320:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 09, 2008 11:41 AM
Subject: 320:e Vadjan om hjalp.
320:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 319:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, September 05, 2008 12:09 PM
Subject: 319:e Vadjan om hjalp.
319:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundranittonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 318:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, September 02, 2008 12:44 AM
Subject: 318:e Vadjan om hjalp.
318:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraartonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 317:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 29, 2008 12:44 AM
Subject: 317:e Vadjan om hjalp.
317:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjuttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 316:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.
Det obarmhärtiga och ofta heretiska trossamfundet Svenska Kyrkan som blockerar all min e-post till samtliga
Svenska Kyrkans anställda missade att blockera e-post från domänet nenzen.org, och därför mottog några kyrkor
inom Svenska Kyrkan den föregående 316:e vädjan om hjälp som skickades från domänet nenzen.org för första
gången. Därför svarade en församling inom Svensk Kyrkan. Sannolikt har det nitiskt obarmhärtiga samfundet
Svenska Kyrkan nu åtgärdat Svenska Kyrkans servrar för att framledes blockera all e-post även från det domänet.
Stoby församling tillhörande Svenska Kyrkan (stoby.forsamling@svenskakyrkan.se) svarade fördomsfullt och
förståndsvidrigt ”Det är tråkigt att se att du så fastnat i dina tankegångar. Jag vet att det är fullt möjligt för dig att finna en kyrklig gemenskap.
Hör av dig till din hemförsamling eller vilken församling du vill. När det gäller kontakt med framtida äktenskapspartner finns ingen sådan förmedling
inom Svenska kyrkan. Det är upp till var och en att vara aktiv och engagera sig i föreningar eller församling. Röra på sig så att man gör sig mottaglig
för personliga kontakter. Man kan också söka genom diverse kontaktförmedlingar genom nätet och på andra sätt. Det är upp till en själv att söka och
så behöver man lyckan att finna någon att älska och bli älskad av. Det finns många som är i din situation som har svårt att finna någon att älska. Man
kan inte klandra någon annan för att man inte finner en partner att gifta sig med. Jag önskar dig lycka till! Hursomhelst så undrar jag om du är
medveten att dessa dina brev går ut till väldigt många e-mailadresser. Vill du vara snäll och vända dig till den / dem du avser. Vänliga hälsningar,
John K. Nilsson”

Svenska Kyrkans präst anser tydligen att Torsten utgör problemet genom att Torsten fortsätter att vädja om
hjälp, och kallar det för att Torsten har fastnat i sina tankegångar (ixofreni?). Den svenska prästen förbiser
sambandet att ingen kyrka i Sverige ännu vill välkomnande hjälpa.
Därnäst vet den svenska prästen att det är fullt möjligt för Torsten att finna kyrklig gemenskap genom att
kontakta vilken kyrka som helst. Det faktum att Torsten åtskilliga gånger redan har kontaktat de flesta kyrkorna
i Sverige och att ingen av dessa vill välkomnande hjälpa saknar tydligen relevans för denne präst.
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Hur den svenska prästen tänker angående Torstens vilja att söka kontakt med en kvinnlig kristi lärjunge
inom en kristet lärjungamässig församling medan ingen kyrka vill hjälpsamt välkomna till en kyrklig gemenskap
är ett mysterium. Prästens vänliga dravel kanske kan förklaras med att prästen är svensk. Att Svenska Kyrkans
präster inte vill klandras för att ingen svensk präst vill agera Kristuslikt genom att välkomnande hjälpa framgår
tydligt. Och angående kontaktförmedlingar har jag svarat åtskilliga gånger, bland annat här:
(www.kyrkor.be/080815.htm).
Pingstkyrkan Rydaholm

(info@rydaholm.pingst.se) svarade via Pingstpastor Jan Wahlström ”Jag har redan sagt att jag inte kan
hjälpa dig eftersom du inte bor i vår trakt och sålunda inte kan tillhöra en församling här. Jag har dessutom inte någon kontakt med någon som du
kan dela livet med. Så min rekomendation är att du tar kontakt med en lämplig församling på din ort istället för att sprida dina vädjanden över hela

M.v.h Janne” Jag har redan sagt också till denne pingstpastorn att nästan alla församlingar i
Stockholmsregionen, både lämpliga och olämpliga, har kontaktats och att ingen av de kontaktade församlingarna
vill välkomnande hjälpa.
…
landet.

Sent: Tuesday, August 26, 2008 1:18 AM
Subject: 316:e Vadjan om hjalp.
316:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasextonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 315:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk missionskyrka. Svenske pastorn och
församlingsföreståndaren Ann-Louise Högman (info@hagakyrkan.se) i Hagakyrkan i Örebro beslutade till sist att
besvara min vädjan. Pastorns bemötande är ogudaktigt, och sedvanligt svenskpastoralt obarmhärtigt. Den
hycklande pastorn svarade ”Hej. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Snälla ta bort mig från din e-postlista. Med vänliga hälsningar,
Ann-Louise Högman, pastor i Hagakyrkan, 019-261330, 070-5325511”.
Också denne svenske pastor bör försöka att betänka konsekvenserna av sin motvillighet att ställa sig till
förfogande i Guds tjänst. Hycklande svenska pastorer manar människor till godhet, men själva vägrar pastorerna
att leva evangeliet. Svenska pastorers uppmanande ord saknar svenska pastorers korresponderande gärningar.
Några svenska pastorer tillkännager sant evangelium, men var i Sverige finns i detta en pastor som med sitt liv
vill visa evangelium?
Om Jesu Kristi kyrka skulle liknas med glödlampshållare och Kristi lärjungar som dess lysande glödlampor, då
skulle svenska pastorer som styvsint vägrar att omsätta evangeliets budskap i kärlekshandlingar vara som svaga
eller trasiga glödlampor i glödlampshållarna. I Sverige har glödlampshållarna i bästa fall någon kontakt med
strömkällan, men svenska pastorer saknar ofta förmåga att alstra betydande ljus – om något ljus alls.
Sveriges sekularisering och minskande medlemstal i kyrkor har direkt samband med pastorer som saknar
förmåga: - att visa evangelium – att utgöra skillnad till omvärldens onda – att framkalla ljus i förvirringens
mörker. Människor i Sverige som intuitivt söker ljus, sanning och godhet kan inom svensk kyrklighet istället finna
hycklande pastorer, obarmhärtiga pastorer, hårdhjärtade pastorer, hjärtlösa pastorer, kärlekslösa pastorer,
omänskliga pastorer, likgiltiga pastorer, fördomsfulla pastorer, föraktfulla pastorer, förtalande pastorer,
förvirrade pastorer, falska pastorer, ondsinta pastorer, heretiska präster, antikristliga präster,
skilsmässopastorer,
abortpastorer,
misshandelspastorer,
manipulationspastorer,
mammonpastorer,
karriärpastorer, mördarpastorer, pedofilpräster, homosexuella präster och våldtäktspräster.
Trots att majoriteten människor i Sverige instinktivt söker den Gud de ännu inte känner har människors
likgiltighet, men även förakt, till kyrkligheten i Sverige ökat. Heretiska och obarmhärtiga svenska pastorer är en
logisk grundorsak till Sveriges sekularisering och kyrkornas minskade medlemstal.
…
Sent: Friday, August 22, 2008 12:10 AM
Subject: 315:e Vadjan om hjalp.
315:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemtonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 314:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, August 19, 2008 12:45 AM
Subject: 314:e Vadjan om hjalp.
314:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafjortonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 313:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 15, 2008 1:11 AM
Subject: 313:e Vadjan om hjalp.
313:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Trehundratrettonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 312:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Linghemskyrkan i Linghem tillhörande Svenska
Missionskyrkan mottog min första vädjan till kyrkan 2005-09-02 i samband med mitt artonde vädjandebrev.
Pastor Jörgen Tholander (jorgen@linghemskyrkan.se) valde att svara först nu. Pastorn svarade korrekt med ett villkorligt
välkomnande, men svarade samtidigt missförstående och osäkert angående hans vilja/förmåga att hjälpa. Han
skrev: ”Hej Torsten! Den ena önskningen om församlingsgemenskap kanske jag kan tillgodose efter samtal med dig om du vill bekänna Jesus Kristus
som Herre och vara medlem i en församling. Jag föredrar att man är medlem på den ort där man bor. Eftersom jag tjänstgör i flera församlingar är
också frågan vilken församling man vill vara medlem i. Den andra önskningen kan jag tyvärr inte lova dig. Det finns dem som är ensamstående i
församlingarna men om dem vill leva i en äktenskaplig relation kan jag inte lova. Det finns kristna äktenskapsförmedlingar som jag råder dig att ta
kontakt med. Det är större chans att träffa någon om både vill ingå i en relation som kan leda till äktenskap. Hälsningar pastor för Linghem, Askeby,
Skärkind och Skrukeby församlingar”

Till skillnad från pastorn anser jag att verkliga möten och ärlig kommunikation i kyrklig kontext, ansikte-tillansikte, skall vara kristna singlars första prioritet. I den lärjungamässiga församlingen saknas utrymme för total
anonymitet och söndagskristendomens ytlighet och falskhet. Jag vill därför istället råda svenska pastorer att
främst leva som kristna lärjungar, och att skapa tillfällen för bland annat kristna singlar att mötas och samtala.
En god kyrkoherde känner sina medlemmar. Läs punkt VI från det 30:e vädjandebrevet om nödvändigheten av
herdars fårkunskap och personlig fårkännedom: (www.kyrkor.be/051118.htm).
Att det, som svenska Missionspastorn hävdar, existerar kristna äktenskapsförmedlingar ifrågasätter jag. Kan
äktenskap förmedlas med respekt för bägges fria viljor? Däremot vet jag att det finns mängder av kristna
kontaktförmedlingar. Och den kontaktförmedling som svenska kristna vanligtvis rekommenderar är
Sjundehimlen. Jag har tidigare flitigt nyttjat den svenska kristna kontaktförmedlingen Sjundehimlen
(www.7ehimlen.com, namn: bigheart) redan från slutet av år 2000. Men när den svenska singelsiten 7ehimlen
under en senare tid raderade min kontaktannons då 7ehimlen ansåg att min annons var stötande genom att jag
uttryckte att jag sökte en icke-svensk och icke-feministisk kvinna, valde jag att därefter söka en kristen kvinna
endast på icke-svenska singelsiter istället. 7ehimlen var för mycket svensk-nationalistisk och feministisk för att
sajten ville acceptera min kontaktannons. Kristna Internet-singlar i Sverige är väsentligt mer hemlighetsfulla än
andra nationaliteters Internet-kristna. Läs mer om 7ehimlen här: (www.kyrkor.be/080118.htm)
På den Canada-baserade kristna singelsiten Christian Café (www.christiancafe.com, profile name: KERYGMA522)
och på den USA-baserade Christian Mingle (www.christianmingle.com, profile name: torsten) har jag varit aktiv
i många år. Emellanåt har jag arbetat 40 timmar per vecka i att söka kontakt med kristna på dessa två kristna
kontaktförmedlingar. Det är osannolikt att någon kristen person i Sverige skulle ha mer erfarenhet än jag från
kristna kontaktförmedlingar.
Jag kan av erfarenheterna bedyra att de flesta kristna på singelsiter kommunicerar på sätt som de aldrig skulle
våga samtala i verkliga möten i en kyrka. Jag kan också garantera att de flesta kristna som nyttjar
kontaktförmedlingar via internet missrepresenterar sig själva i olika utsträckning, och att många kristna på
internet kontaktförmedlingar har dolda personliga problem. Myten att kategorin ”kristna som via internet nyttjar
kontaktförmedlingar” i större utsträckning skulle ha olika personliga handikapp är troligtvis sann. Från min
omfattande erfarenhet kan jag påstå att de flesta kristna kvinnor på singelsiterna i Nordamerika väljer att inte
besvara ett kontaktande brev från Sverige, och av dessa kristna Internet-kvinnor som svarar är i särklass det
frekventaste avvisningsskälet rädslan för en långdistans relation. Mitt dilemma i sökandet efter en normal men
begåvad kristen kvinna via Internet kontaktförmedlingar kan mycket förenklat uttryckas: svenska Internetkristna avvisar jag p.g.a. den opersonliga distansen, medan Internet-kristna på icke-svenska kontaktförmedlingar
avvisar mig p.g.a. den geografiska distansen. Men emigration från Sverige är ännu inte mitt valda
handlingsalternativ. Läs mer om mina tre handlingsalternativ (strid, flykt, kapitulation) här:
(www.kyrkor.be/051118.htm).
…
Sent: Tuesday, August 12, 2008 1:36 AM
Subject: 312:e Vadjan om hjalp.
312:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 311:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 08, 2008 1:21 AM
Subject: 311:e Vadjan om hjalp.
311:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraelfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den
310:e
vädjan
om
hjälp
kommenterades
igen
av
Vikingstads
Missionsförsamling
(missionskyrkan.vikingstad@crossnet.se). Pastor Staffan Johansson svarade ”[…] Jag är uppriktigt ledsen om du uppfattar att jag uttryckte
mej så. att du uppfattade att jag ser DEJ som ett problem. Bort det. Orsaken till att jag föreslog dej att söka en själavårdare / terapeut var hel enkelt
att ha någon att samtala med mellan fyra ögon. Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara gott att dela livets svåra med någon som får förtroendet
att veta mer än andra. Att sedan ha någon annan att bedja med över en konkret situation ser jag endast som en förmån. Därför vill jag åter igen
uppmuntra dej att ta kontakt med en själavårdare / terapeut. […] Staffan Johansson, pastor i Vikingstads Missionsförsamling”

svaret från Vikingstads Missionsförsamling publicerades här:

www.kyrkor.be/080627.htm.

Det föregående

Jag har mer exakt kunskap i denna svenska situation och inser därför behovet av en pragmatisk problemlösning.
Jag söker tillfällen att möta kristna kvinnor som vågar samtala med mig. Svenska kristna är mer rädda att samtala
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individuellt med främlingar jämfört med många andra nationaliteter. Svenskar är generellt mer socialt
reserverade och svenska kristna kvinnor är ofta mer stolt feministiska än kristna kvinnor globalt. Eftersom
svenska kristna är exceptionellt svårkontaktade behöver jag i Sverige hjälp att etablera kommunikation med
kristna inom kyrkorna. I flertalet andra nationer råder större social kompetens och fostran, men i Sverige, och i
synnerhet som exkommunicerad och mer internationell kristen, är det i princip omöjligt att etablera meningsfull
kommunikation med svenska feminist-kristna eller att nå fram till skygga kyrkliga svenskor. Om det därför
existerar en internationell pastor i Sverige som förstår denna svenska problematik hoppas jag att den pastorn
skall agera osvenskt (kristet) och vilja bistå att etablera mötes- och kommunikationstillfällen.
Den som vill förändra källan till Sveriges kyrkliga problem måste rikta fokus till att lösa problemen "up stream"
istället för att inbilla sig att lösa problemen på symptomatisk nivå "down stream". Att söka lösningen på de
svenska pastorernas obarmhärtighet och ondska hos den som är exkommunicerad från kyrkan är ologiskt.
En situationsanpassad klassiskt parabel: Några svenska pastorer står och misshandlar människor uppe på en bro
och sedan kastar pastorerna ner sina offer från bron ner i floden som passerar under bron. Längs med flodens
strandkanter sitter övriga svenska pastorer och har picknick. Ett av de misshandlade offren som flyter nerför
floden ropar på hjälp till de pastorer som har picknick längs strandkanterna. Cirka sex mil nedströms sitter en
pastor och bedömer de misshandlade offren som flyter nedströms, och ropar tillbaks till ett av offren "Prata med
en terapeut eller själavårdare istället! Det är det enda som fungerar."
Nej, den pastorn bör istället bedja för svenska pastorers omvändelse från obarmhärtighet och ondska, och
förmana de pastorer som misshandlar samt alla svenska pastorerna som passivt åskådar när offren ropar på
hjälp. Och den pastorn bör själv vara villig att hjälpa.
Trots att svenska pastorer är svenskar bör de ändå försöka att tänka och visa empati. Tanklöshet och hjärtlöshet
är inte gåvor från Gud.
…
Sent: Tuesday, August 05, 2008 2:03 AM
Subject: 310:e Vadjan om hjalp.
310:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrationde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 309:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, August 01, 2008 1:10 AM
Subject: 309:e Vadjan om hjalp.
309:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundranionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 308:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 29, 2008 1:33 AM
Subject: 308:e Vadjan om hjalp.
308:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 307:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Centrumkyrkan i Bjuv tillhörande Svenska
Missionskyrkan
svarade via
den kyrkans pastor
(pastor@centrumkyrkan.nu).
Pastor Carl
Sundberg
(Carl.Sundberg@strandridaren.se), som tydligen har läst min vädjan till Centrumkyrkan trettio gånger, har dock
tillskickats 289 vädjandebrev sedan 2005-09-02.
Centrumkyrkan i Bjuv skrev:
”Hej Torsten, Jag har läst ditt mail, säkert för 30e gången. DEssvärre är jag inte fast anställd som pastor i någon församling. Jag är vakanspastor på
25% i en liten församling i södra Sverige. I den församlingen är det inte lätt att finna någon som är lämplig för äktenskap. Det lilla antal kvinnor som
är i åldersintervallet 25-50 är alla gifta. Vad gäller församlingsgemenskapen bör den ju vara "I närheten av ens bostadsort" därför är det lite korkat
att erbjuda gemenskap i en skånsk församling. DEssutom slutar jag min tjänst den 1a september för att istället jobba som lärare i Kongo. Mitt
huvudsakliga arbete är att jag äger o driver ett eget företag där de besökande inte är speciellt "kyrkliga". DEt är således inte frågan om en
församlingsgemenskap. Skulle Du därför kunna plocka bort mig från din lista. I stora drag håller jag med om din kritik av den svenska kristenheten,
eller i vart fall dess pastorer. Jag är emellertid inte övertygad om att Du går tillväga på rätt sätt. DEt torde vara bättre att faktiskt kontakt en församling
i ditt närområde, vistas där och se om det dyker upp nån passande tjej. Fast det kan ju ta tid.... Med vänliga hälsningar, Carl Sundberg”

Ett svar sent är förmodligen bättre än inget alls. Ett förstående svar är dock ovillkorligen eftersökt. Svenska
pastorer måste förstå: 1) att jag har kontaktat alla kristna samfund samt de flesta kyrkorna i Stockholm, 2) att
ingen av de tillfrågade kyrkorna i Stockholm vill välkomnande hjälpa, 3) att någon lärjungamässig kristen kyrka
måste välkomna och ovillkorligen vilja hjälpa, 4) att de svenska pastorer som vägrar att svara eller som inte vill
hjälpa åtminstone är obarmhärtiga. Antagligen visar det ”kristna” trossamfundet Svenska Kyrkan en större
obarmhärtighet än Sveriges övriga trossamfund genom att Svenska Kyrkan blockerar alla mina
kommunikationsförsök med dess anställda.
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En Amerikansk pastor i USA som ber för den svenska situationen skrev ett uppmuntrande brev förra veckan.
Den svenskpastorala hjärtlösheten blir mer uthärdlig genom kristna pastorers godhet i USA.
Den Amerikanske pastorn skrev:
”Dear Torsten,

We received your letter, and we apologize for the delay in replying. We have been receiving a large volume of correspondence over the past few
months. Each letter is very important to us. We were so saddened to hear about your struggles with finding a Christian Church where you can
attend. We prayed when we received your letter that the Lord would open the doors for you to find a welcoming congregation in Sweden or give
you direction if it is His purpose for you to relocate to another country. We have also prayed for the churches in Sweden and the leadership that
they will hear the voice of God and be filled with the Holy Spirit. Torsten, God cares about everything that concerns you. King David said in Psalm
116:1-2, “I love the Lord because he hears my prayers and answers them. Because he bends down and listens, I will pray as long as I breathe!”
Do not lose heart. Keep your eyes on God, and He will bring you through these times of trouble. Second Corinthians 4:16-18 tells us, “Therefore
we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles
are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen
is temporary, but what is unseen is eternal.”
Psalm 27:13-14 declares, “I would have lost heart, unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait
on the Lord; be of good courage, and He shall strengthen your heart; wait, I say, on the Lord!” You are very special to God, and He has a plan for
your life.
Torsten, continue to ask God for wisdom in your difficult situation. Ask Him to show you His will for your life. Remind Him of His word that declares
that we should “not forsake the assembling of ourselves together.” (Hebrews 10:25) Concentrate on being a blessing wherever you are. Declare
daily that you are blessed beyond measure and that your life overflows with abundance of all things. Read and meditate on Mark 11:22-26. Believe
that you receive the answer to your prayer when you pray.
Attached are sermon notes from two messages entitled “A Future and a Hope” and “Is There Anything Too Hard for God?” We believe these
messages by Pastor [name] will encourage and strengthen you. Additional sermon notes are available on our website at [website] as well as many
other resources. You may also order products or give online donations to help support the broadcast, which reaches over 100 nations.
Jesus said in Matthew 11:28-30, “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn
from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light." May you find peace
and rest as you cast your cares on the Lord. Don’t give up, Torsten! You are not alone!
Kind regards,
[name]

…

”

Sent: Friday, July 25, 2008 11:46 PM
Subject: 307:e Vadjan om hjalp.
307:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 306:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 22, 2008 4:28 PM
Subject: 306:e Vadjan om hjalp.
306:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrasjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 305:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Sunday, July 20, 2008 7:57 PM
Subject: 305:e Vadjan om hjalp.
305:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 304:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 15, 2008 7:03 PM
Subject: 304:e Vadjan om hjalp.
304:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrafjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 303:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, July 11, 2008 12:28 AM
Subject: 303:e Vadjan om hjalp.
303:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundratredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Ingen kyrka i Sverige besvarade den 302:a vädjan om
…
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hjälp. …

Sent: Tuesday, July 08, 2008 12:01 AM
Subject: 302:a Vadjan om hjalp.
302:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 301:a vädjan om hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Den ekumeniska Marieborgskyrkan
(roger@marieborgskyrkan.se) i Västervik svarade via busschaufför (tidigare pastor) Roger Mörk ”Nu ber jag dig att plocka
bort mig från din sändlista. Jag vill inte ha dina brev längre! Jag arbetar inte längre som pastor utan arbetar inom resebranchen.”
…
Sent: Friday, July 04, 2008 12:48 AM
Subject: 301:a Vadjan om hjalp.
301:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 300:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, July 01, 2008 12:30 AM
Subject: 300:e Vadjan om hjalp.
300:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Trehundrade gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 299:e vädjan om hjälp. …
Trossamfundet Svenska Kyrkan, som blockerar alla mina e-post kommunikationsförsök med Svenska Kyrkans
anställda, fortsätter även i Uppsala att vägra telefonkontakt i detta ärende.
…
Sent: Friday, June 27, 2008 12:59 AM
Subject: 299:e Vadjan om hjalp.
299:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundranittionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 298:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor.
Anställda inom trossamfundet Svenska Kyrkan i Uppsala har i veckan ljugit, avbrutit telefonsamtal, vägrat att
besvara telefonsamtal trots att telefonväxeln har bekräftat personalens närvaro, givit falska löften att ringa åter,
försökt att manipulera information, och fortsätter att dölja avslöjande fakta om Svenska Kyrkans tekniska
avstängning av mig från kontakt med samfundet. Med tanke på omfattningen av heresi bland Svenska Kyrkans
präster får man delvis betrakta den tekniska avstängningen från Svenska Kyrkan som en merit, men Svenska
Kyrkans feghet att erkänna den tekniska avstängningen och fegheten att vägra beskriva avstängningens
sökvillkor tyder på Svenska Kyrkans medvetenhet om samfundets etiska överträdelse.
I fem månader sedan januari 2008 har Svenska Kyrkans IT-chef Hans Eskemyr samt Svenska Kyrkans anställda
vid kanslistöd/teknikstöd i Uppsala vägrat att bekräfta att Svenska Kyrkan har avstängt all min e-post till domänet
*@svenskakyrkan.se , och Svenska Kyrkan vågar inte heller avslöja vilka sökord/begrepp som råder för
blockeringen. Kanske Svenska Kyrkans servrar är inställda att radera all inkommande e-post inte endast från
vissa kända domännamn oavsett om de aldrig har nyttjats för massutskick, men kanske att Svenska Kyrkan
rentutav blockerar mot sökbegrepp som ”Nenzén” eller ”vädjan om hjälp”. Det kan vi inte med säkerhet veta
förrän Svenska Kyrkan vågar att bekräfta sina sökbegrepp för blockeringen. Svenska Kyrkan strävar
uppenbarligen att omöjliggöra för mig att kommunicera med anställda inom Svenska Kyrkan.
Efter upprepade telefonsamtal med Svenska Kyrkan i Uppsala skrev Svenska Kyrkan till sist 080626 ” Hej Torsten!
Nu har jag undersökt om de två e-brev som du sände i tisdags har kommit fram till oss och det har de inte gjort. Vi har inte
något filter här hos oss.” De två e-breven till info@svenskakyrkan.se skickades från två olika personliga domäner och där

ett av domänerna aldrig har nyttjats för massutskick. Tidigare skrev jag om Svenska Kyrkan här:
www.kyrkor.be/070731.htm och här www.kyrkor.be/080118.htm .
Frälsningsarmén Göteborg Hisingskåren

(hisingskaren@fralsningsarmen.se) svarade oförstående ”Hej! Vad jag förstår så bor
du i Stockholm och då är det väl lämpligt att du håller dig till församlingar där. Hälsningar Christer Svensson, Göteborg ”. Vad

jag förstår så är det utifrån Bibeln (www.kyrkor.be/061010.htm) lämpligt att "kristna" kyrkor i Stockholm hjälpsamt
välkomnar - om kyrkorna skulle vara kristna. Eftersom ingen tillfrågad kyrka i Stockholm vill hjälpsamt välkomna
är det möjligt att anta att dessa Stockholms kyrkor i realiteten inte är kristna. Och eftersom kyrkor i USA har valt
att hjälpa genom att bedja för förändring bland Sveriges pastorer och för en lösning för min svenska omständighet
som exkommunicerad och ensam, då skulle väl "kristna" kyrkor i Göteborg kunna göra detsamma.
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Vikingstads Missionsförsamling (missionskyrkan.vikingstad@crossnet.se) som har mottagit 281 vädjandebrev svarade för
första gången sedan det artonde brevet 2005-09-02 genom dess tillfällige pastor Staffan Johansson ”[…] Jag
tyckert det är oroande och onödigt att du hänger ut dej själv som du gör. Var rädd om din integritet. Sök någon enda att samtala
med om din situation. Någon själavårdare - terapeut som du känner förtroende för, annars fungerar inte samtalen. Av det du
skriver drar jag slutsatsen, rätt eller fel, att du inte har så stort förtroende för oss pastorer som grupp. Men du Torsten. På samma
sätt som du är unik, så är också jag som människa unik, och i min pastorsroll är jag tacksam för att inte bli kategoriserad e fter
hur andra t.ex. kollegor är.” Som så många andra svenska pastorer i Sverige tycks också denne pastor självklart

utgå ifrån det för svenska pastorer gemensamt felaktiga antagandet att Torsten är problemet och att Torsten
därför behöver vård och terapi. Verkligheten är det motsatta; svenska pastorer utgör problemet. Genom att ingen
pastor i Sverige vill hjälpsamt välkomna Torsten i en för mänskligheten naturlig livssituation försvåras den
svenska omständigheten för varje år av framhärdad svenskpastoral omänsklighet. Torsten är en utesluten kristen
och han söker därför en Bibeltroende och lärjungamässig kyrka. Torsten smäktar efter en kvinnlig livskamrat och
längtande gråter i sin ensamhet. Torsten vädjar till Sveriges kyrkor om besinning att hjälpsamt välkomna, men
ingen tillfrågad pastor i Sverige vill göra det rätta och goda. Mitt argument för kategorisering av svenska pastorer
som obarmhärtiga har redogjorts tidigare, och kan läsas här: (www.kyrkor.be/080229.htm).
…
Sent: Tuesday, June 24, 2008 12:05 AM
Subject: 298:e Vadjan om hjalp.
298:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin och pastorer
Hej!
Tvåhundranittioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 297:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 20, 2008 1:52 PM
Subject: 297:e Vadjan om hjalp.
297:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin och pastorer
Hej!
Tvåhundranittiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 296:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 17, 2008 12:12 AM
Subject: 296:e Vadjan om hjalp.
296:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundranittiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 295:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 13, 2008 2:00 AM
Subject: 295:e Vadjan om hjalp.
295:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundranittiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 294:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, June 10, 2008 12:12 AM
Subject: 294:e Vadjan om hjalp.
294:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges likgiltiga pastorer
Hej!
Tvåhundranittiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 293:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, June 06, 2008 12:41 AM
Subject: 293:e Vadjan om hjalp.
293:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hjärtlösa pastorer
Hej!
Tvåhundranittiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 292:a vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Tuesday, June 03, 2008 12:36 AM
Subject: 292:a vädjandebrevet
292:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges falska pastorer
Hej!
Tvåhundranittioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 291:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 30, 2008 10:09 AM
Subject: 291:a Vadjan om hjalp.
291:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges föraktfulla pastorer
Hej!
Tvåhundranittioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 290:e vädjan om hjälp. …
… Den svenske pastorn Kjell-Axel Johansson (kjellaxel.johansson@elimkyrkan.org) som uteslöt mig från Vineyard med
motiveringen ”du är inte den sortens person vi vill sätta vår stämpel på” vill inte förtydliga vilken sorts människor
han inte godkänner.
…
Sent: Tuesday, May 27, 2008 2:56 AM
Subject: 290:e Vadjan om hjalp.
290:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges fördomsfulla pastorer
Hej!
Tvåhundranittionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 289:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 23, 2008 1:33 AM
Subject: 289:e Vadjan om hjalp.
289:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges ondsinta pastorer
Hej!
Tvåhundraåttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 288:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 20, 2008 12:39 AM
Subject: 288:e Vadjan om hjalp.
288:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer
Hej!
Tvåhundraåttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 287:e vädjan om hjälp kommenterades av en uppmuntrande och bedjande metodistpastor. Metodistpastor
Berndt Isaksson har kommenterat min vädjan tio gånger sedan år 2005, och i de senaste sju kommentarerna
har Bernt Isaksson uppmuntrande bekräftat att han ber för denna svenskprekära situation. Bernt Isakssons
attityd skiljer från de fördomsfulla, falskt anklagande och otrevliga svenska pastorerna. Sveriges nominella
pastorer kan ta lärdom från en funktionell pastor. Han kommenterade ”Gud Välsigne Dig Torsten. Herren kommer leda
Dig i allt. Varmaste hälsningar, Berndt Isaksson, http://berndtisaksson.dinstudio.se”
Svenska pastorer bidragande reducerar människovärdet, och därmed förstärker de destruktiva krafterna i det
svenska samhället. Genom svenska pastorers fördomsfullhet, förakt, förtal, förvirring, hyckleri, likgiltighet,
obarmhärtighet och ondska kompliceras de ofrälstas uppfattning om kristendom. I vilken utsträckning
svenskpentekostalismens hyckleri och svenskkarismatikens hyckleri, samt svenska pastorer och svenska präster
idag vållar mer skada än gör nytta avgör Gud exakt. Sverige behöver sannerligen omvändas - från svenskhet –
till Kristuslikhet.
…
Sent: Friday, May 16, 2008 12:52 AM
Subject: 287:e Vadjan om hjalp.
287:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hycklande pastorer
Hej!
Tvåhundraåttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 286:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Pingstpastor Jan Wahlström
(info@rydaholm.pingst.se) i Rydaholm Pingstkyrka prefererar Smålänningar i sin småländska pingstkyrka, och därför
svarar pingstpastorn ”Vi kan tyvärr inte hjälpa dig eftersom du inte bor i Småland och alltså inte skall tillhöra en församling
här. Man skall som bekant vara medlem i en kyrka där man bor. Beträffande frågan om livskamrat har jag inte kännedom om
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någon i vår krets som kan vara aktuell. M.v.h Janne ” Jämför

exempelvis denne svenske smålännings attityd med
exempelvis en amerikansk pastor i en megakyrka i USA som ger sin tid och församlingens tid i förbön, och som
förra veckan uppmuntrade “Torsten, We will continue to pray for you and Sweden. Be encouraged that God sees your need
and knows your heart's desire. He will make a way for you! Dave” Svenska pastorer bör ta lärdom av icke-svenska
pastorer. En mer fördomsfull och obarmhärtig pastorsgrupp i världen än svenska pastorer blir svårsökt.
…
Sent: Tuesday, May 13, 2008 11:40 AM
Subject: 286:e Vadjan om hjalp.
286:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges förtalande pastorer
Hej!
Tvåhundraåttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 285:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 09, 2008 11:26 AM
Subject: 285:e Vadjan om hjalp.
285:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraåttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 284:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, May 06, 2008 12:27 PM
Subject: 284:e Vadjan om hjalp.
284:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraåttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 283:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, May 02, 2008 11:41 AM
Subject: 283:e Vadjan om hjalp.
283:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraåttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 282:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 29, 2008 1:09 AM
Subject: 282:a Vadjan om hjalp.
282:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraåttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 281:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 25, 2008 2:02 AM
Subject: 281:a Vadjan om hjalp.
281:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges förvirrade pastorer
Hej!
Tvåhundraåttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 280:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. EFS-kyrkan i Sundsvall (henke.akesson@gmail.com) svarade
följande:
”Hej Torsten! Jag fick i dag din 280 vädjan om hjälp, igår din 279:e, innan dess har jag aldrig hört talas om dig eller personligen fått någon vädjan
om hjälp. När jag läser ditt brev så känner jag rent spontant, att JA vi i vår församling vill vara en församling där alla känner sig delaktiga, där vi
efter bästa förmåga vill hjälpa så många som möjligt, både till att känna en meningsfull och kärleksfull samhörighet, men också att växa som
kristen, genom den helige Andes omformning. Vi är en församling där vi ser till alla människors lika värde, vi är inte fullkommliga men vi lever i
Guds förlåtelse. Vi i vår församling försöker bygga upp varandra och hela tiden leva med ambitionen att göra Guds vilja här på jorden. Nu har jag
läst ditt brev två gånger, och jag tycker det är lite svårt att se exaxt vad det är du söker, en varm gemenskap med fokus Jesus, det ser jag, Men
samtidigt när jag läser så ser jag också så mycket hat och besvikelkse över svenska pastorer, där jag upplever att du drar alla över en kant. Jag
käånner inte igen mig själv i den beskrivning som du gör av pastorer i allmänhet, och jag känner inte heller till någon pastor som passar in på din
beskrivning. Men vi har ju olika erfarenheter och din upplevelse är säkert korekt utifrån dina erfarenheter. Men vi är alla olika ,så även pastorer,
och inte heller en pastor är fullkommlig, vi har alla våra fel och brister. För min del så skulle jag önska att du Torsten skrev ett mail till mig, där du
mer beskriver dina behov och din längtan, och där du kanske kan skala bort lite av den besvikelse som du känner (Bara för att jag ska få en bättre
översikt). Min ambition och min tjänst som Gud har kallat mig till, är att hjälpa och innesluta alla människor i en kärleks full Gudsgemenskap, och
in i en relation där man får växa närmare Jesus, och lära känna hans vilja. Om jag kan hjälpa dig eller vara ett stöd för dig det vet jag ännu inte,
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efter som vi aldrig talats vid, jag har bara som sagt läst ditt senaste
mail. Men när man får en vädjan om hjälp så känner jag att jag vill göra
så gott jag kan utifrån min kallelse och min längtan att tjäna Gud och att hjälpa människor. Mvh Henrik Åkesson (Ungdoms pastor i EFS sundsvall)”

Jag besvarade EFS-kyrkan i Sundsvall två timmar efter avsändartid med följande svarsbrev:
”EFS-kyrkan i Sundsvall.
Hej Henrik Åkesson!
Tackar för ditt brev.
EFS-kyrkan i Sundsvall har mottagit samtliga vädjandebrev sedan det 17:e brevet som skickades 2005-08-26. EFS-kyrkan i Sundsvall har via
expeditionen@sundsvall.efs.nu alltså mottagit 264 vädjandebrev från mig under 2.7 år. Av vilken anledning de två senaste breven har
vidarebefordrats till dig via expeditionen bör du kunna undersöka via antingen er webbansvarige eller er expedition.
Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig
gemenskap. Jag efterlyser en kristen kyrka som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill hjälpa i sökandet efter kontakt med
en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén”

EFS-kyrkan i Sundsvall har inte kommenterat ytterligare därefter.
…
Sent: Tuesday, April 22, 2008 12:25 AM
Subject: 280:e Vadjan om hjalp.
280:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges förvirrade pastorer
Hej!
Tvåhundraåttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 279:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 18, 2008 12:06 AM
Subject: 279:e Vadjan om hjalp.
279:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges förvirrade pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 278:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 15, 2008 11:20 AM
Subject: 278:e Vadjan om hjalp.
278:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 277:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 11, 2008 11:20 AM
Subject: 277:e Vadjan om hjalp.
277:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 276:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, April 08, 2008 12:11 AM
Subject: 276:e Vadjan om hjalp.
276:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 275:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, April 04, 2008 12:22 AM
Subject: 275:e Vadjan om hjalp.
275:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 274:e vädjan om hjälp kommenterades av en svensk pingstkyrka. Pingstkyrkan i Örebro (info@orebro.pingst.se)
beslutade att för första gången besvara min vädjan, dock med ett likgiltigt pingstavvisande ”Tacksam om Du tar
bort vår adress ur ditt register.”
…
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Sent: Tuesday, April 01, 2008 12:04 AM
Subject: 274:e Vadjan om hjalp.
274:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 273:e vädjan om hjälp kommenterades av en missionskyrka. Sävedalens Missionskyrka
(info@savedalensmissionskyrka.se) svarade för första gången med ett svenskt avvisande ”Som du efter alla dina mail säkert
förstått så är detta inte ett bra sätt att hittar en församling eller en kvinna. Är tacksam om du slutar skicka dina mail till oss .”
Sävedalen Missionskyrkas hyckleri framgår genom dess webbsida, där kyrkan deklarerar ” Vi vill visa att kristen tro
berör. Att den är aktuell och angelägen. Vi vill vara en öppen kyrka. Öppen för nya människor. Öppen för nya ideér. Öppen för
diskussion.” Ett mer verklighetsanpassat budskap på missionskyrkans webbsida torde istället motsvara ”Vi är

varken aktuell eller angelägen att hjälpa. Vi är tankemässigt inskränkt, inkonsekvent handlingsförlamad och
ointresserad att resonera.” Efter alla vädjandebrev borde inte endast denna missionskyrka förstå, men också
svenska pastorer överlag inse, att svenska pastorers syndiga stolthet och obarmhärtighet inte genererar bra
vittnesbörd om svenska pastorer. Om Svenska Missionskyrkan vill kvarstå som Sveriges näst största trossamfund
måste dess pastorer förstå sambanden mellan avfall från kristet lärjungaskap, övergivande av Sanningens
evangelium och samfundets sjunkande medlemstal. Hyckleri och heresi är inte bra sätt till församlingstillväxt.
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…
Sent: Friday, March 28, 2008 12:13 AM
Subject: 273:e Vadjan om hjalp.
273:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 272:a vädjan om hjälp kommenterades av en pingstkyrka. Borås Pingstkyrka svarade för första gången via
dess pastor Urban Klintberg ”Jag är tacksam om du inte skickar fler mail till mig!”
…
Sent: Tuesday, March 25, 2008 12:16 AM
Subject: 272:a Vadjan om hjalp.
272:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 271:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, March 21, 2008 12:56 AM
Subject: 271:a Vadjan om hjalp.
271:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges svenska svin samt pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 270:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, March 18, 2008 1:36 AM
Subject: 270:e Vadjan om hjalp.
270:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 269:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, March 14, 2008 12:18 AM
Subject: 269:e Vadjan om hjalp.
269:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till pastorer
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Hej!
Tvåhundrasextionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 268:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka.
Den ekumeniska Johanneskyrkan i Lindome (jk@johanneskyrkan.nu) via kyrkans pastor Ammi Floberg, svarade för
första gången ”Snälla, vill du vara så vänlig och sluta skicka mail till oss! Vi har ingen möjlighet att hjälp dig! Du finns ju
överhuvutaget inte i vår närhet. Ammi Floberg, Johanneskyrkan i Lindome”.
Alla kristna kyrkor i alla nationer har möjlighet att hjälpa på något sätt, men kyrkorna i Sverige har uppenbarligen
valt att inte ens vilja hjälpa. Ju närmare en kyrka är belägen geografiskt till Stockholm (där jag för tidpunkten
bor) desto större moraliskt ansvar har kyrkan att välkomna och att vilja hjälpa. Varje församling utanför
Stockholmsregionen har möjlighet att hjälpa åtminstone genom bön och tillrättavisning.
Om en svensk kyrka utanför Stockholmsregionen inser att kyrkor i Stockholm bör vilja hjälpa kan den kyrkan
bedja till Gud för Stockholmspastorers omvändelse till Kristus, och kan förmana pastorerna i Stockholm direkt,
eller att via samfundsledningarna tillrättavisa Stockholmspastorerna. Dessutom kan varje pastor i Sverige
positionera sig för sanning genom offentligt avståndstagande till Pingst FFS och Filadelfiakyrkan i Stockholm för
pingströrelsens orättfärdiga försvarande av den mystiska medlemsuteslutningen 2002. Om det existerar en kyrka
i Sverige som inser att svenska pastorer och svenska präster agerar okristligt och omänskligt i detta, vänligen
uppmana då samfundsledningarna i Sverige till besinning. Klarsynta icke-svenska pastorer utanför Sverige förstår
att åtminstone bön och förmaning utgör två möjligheter till hjälp.
Naturligtvis kan kyrkor utanför Stockholmsregionen och utanför Sverige även bistå i en kontaktförmedlande
process, förutsatt att andra parten också har efterfrågat kyrkans assistans.
…
Sent: Tuesday, March 11, 2008 1:08 AM
Subject: 268:e Vadjan om hjalp.
268:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till pastorer
Hej!
Tvåhundrasextioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 267:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, March 07, 2008 4:44 AM
Subject: 267:e Vadjan om hjalp.
267:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till pastorer
Hej!
Tvåhundrasextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 266:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor.
Älgabäcksryds Missionsförsamling
juvenilt och svenskt genom Johan

(www.missionshuset.com)

tillhörande samfundet Svenska Alliansmissionen svarade

(johan@missionshuset.com) ”Hej Vill du vara snäll och fortsätta att skicka din brev till mig! Jag brukar
skriva ut dem på min laserskrivare och använda dem till att tända i pannan med. Det tycker jag fungerar utmärkt. Sedan skulle jag be dig att åter
sända "221:a vädjan om hjälp", då jag råkat radera den av misstag innan jag hann skriva ut den! //johan ”.

En kyrka i Stockholmsregionen som har mottagit samtliga 266 brev sedan det allra första vädjandebrevet från
2003-11-12 valde att första gången någonsin svara. Pastor Linda Bergling i Församlingen Arken förklarar inte
varför kyrkan inte ville besvara tidigare, men efter 4½ år har hon nu valt att svara. Jag har gästat Arken och där
funnit bland annat välvilliga entusiaster, äkta och inbillade mirakler, sann och manipulativ helandeförkunnelse,
auktoritärt och välsinnat ledarskap, samt medlemmars tillit och excentricitet. Arken fokuserar att hjälpa
människor genom själslig upprättelse, och kyrkan attraherar därför främst personer med särskilt själsliga behov.
Kyrkan bedriver även utåtriktade arbeten. Linda Bergling svarade ”Hej Tråkigt att du inte upplever att du funnit en andlig

gemanskap du kan känna dig hemma och älskad i. Du är så varmt välkommen till oss i Församlingen Arken - vi fokuserar på själens helande och
uppmuntrar församlingsgemenskap starkt. Vi har möten varje söndag pch onsdag och emellan det har vi helade undervisning på tisdagar och torsdagar.
Är du intresserad av att hälsa på oss för att se om det här kan vara församlingen för dig är det bara att komma, men maila gärna tillbaka om när så
kan jag se till att du får möta någon som kan välkomna dig och dela Församlingens vision med dig. ”

Att ytterligare en kyrka i Sverige välkomnar är gott. Också församlingen Kraftkällan välkomnade i augusti 2004,
och efter besök där avböjde jag den inbjudan. Kraftkällan uppfattade jag främst att appellera den lättroade och
tankebefriande mötesstilen med blandsymptom av både den tidigare Vineyardrörelsens och tidiga Livets Ords
avigsidor. Även Bromma Baptistförsamling välkomnade mig i december 2004 att besöka dess baptistkyrka. Jag
gästade därför Bromma Baptistförsamling några tillfällen, trots att baptistpastorn uttryckligen svarade att han
inte ville hjälpa mitt andra behov eftersom han ansåg att det inte ingick i hans arbete. Också Skarpnäcks
Frikyrkoförsamling välkomnade mig att besöka i november 2004, och jag gästade där några gånger, trots att
kyrkan svarade att de ansåg att de inte ville hjälpa i avseende till det andra behovet.
Jag tillämpar servant leadership och föredrar därför att möta motsvarande attityd. Den ledarskapsstil som råder
i Arken har jag vid tidigare besök uppfattat som starkt hierarkisk, men jag avser naturligtvis att gästa och utreda
dagsläget. Arken har inte svarat att kyrkan vill avhjälpa det andra behovet.
…
Sent: Tuesday, March 04, 2008 2:41 AM
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Subject: 266:e Vadjan om hjalp.
266:e Vädjan om hjälp.

182

Vädjan till pastorer
Hej!
Tvåhundrasextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
En pingstpastor, som varje vecka har mottagit min vädjan om hjälp vid 248 tillfällen under 2½ år sedan det 17:e
brevet 2005-08-26, valde att för första gången bemöta min vädjan. Pingstpastorn vill inte identifiera sig med
Sverige eftersom pastorn har flyttat ifrån Sverige, och pastorn vill inte heller identifiera sig som obarmhärtig.
Pingstpastor Onni Haapala (onni_jr@hotmail.com), som tidigare verkat i en Pingstkyrka i Södertälje, kommenterade
den 265:e vädjan om hjälp så här ”Tack för ditt 265:e vädjan som du skickade till mig. Jag måste be dig att inte skicka mera brev till mig,
för jag inte hör till den kategorien vad är adrssant för dina brev, Sveriges obarmhärtiga pastorer. För det första har jag flyttat bort från Sverige fyra
år sedan. För det andra, är jag är inte obarmhärtig. Om du fortfarande skickar brev, skirv rätt adressant: Till pastorer, då kan jag möjligen läsa, vad
du har på hjärtat! Mvh Onni Haapala jr. Lempäälä, Finland”

Pingstpastorns svar är besynnerligt. Inget av de första 198 vädjandebreven rubricerar pastorer som
obarmhärtiga, och 83 av dessa första 198 vädjandebrev rubriceras endast ”Vädjan till kyrkor” - utan subjektivitet
eller värdeomdömen om adressaterna. Pingstpastorn saknar trovärdighet i hans motivering till att inte tidigare
ha svarat, genom hans förevändning mot de senare vädjandebrevens rubriker som klassificerar svenska pastorer
som obarmhärtiga, eftersom åtminstone 83 av de vädjandebrev som pingstpastorn har mottagit inte i rubriken
attribuerar svenska pastorer egenskapen som obarmhärtiga. Det faktum därjämte att 83 av vädjandebreven inte
begränsar adressaten till Sverige genom rubriken, ytterligare försvagar trovärdigheten i pingstpastorns
bortförklaring.
Ingen undanflykt är godtagbar för de pastorer i Sverige som har mottagit min vädjan om hjälp. Varje pastor i
Sverige som har mottagit min vädjan om hjälp och som har beslutat endera att avvisa eller att inte svara är
obarmhärtig.
Om en Bibelförkunnande pastor i Sverige väljer att omvända sig från sin obarmhärtighet genom att deklarera
den nödvändiga kristna attityden att vilja hjälpa, då vinner denna följetong ett gott slut. Om många pastorer i
Sverige omvänder sig från deras hyckleri och heresi, då finner Sverige mer trovärdiga pastorer och fler tillförlitliga
predikanter.
…
Sent: Friday, February 29, 2008 12:06 AM
Subject: 265:e Vadjan om hjalp.
265:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 264:e vädjan om hjälp kommenterades igen av Bengtsfors Missionskyrka. Missionspastorn Lennart
Johansson (missionskyrkan.bengtsfors@telia.com) vill med sin nya kommentar bekräfta att han bedömer mig som huvudlös
och obarmhärtig. Den svenska missionspastorn svarade ”Jag tycker du behöver läsa mitt svar till dig föregående vecka
[www.kyrkor.be/080222.htm] en gång till. Det var inte på grund av att du var hjälpsökande som du bedömdes huvudlös och obarmhärtig. Det var
enbart för att du bedömer alla pastorer som sådana utan att ha träffat dem. Med vänlig hälsning Lennart. ”

Missionspastorn anser att det är huvudlöst och obarmhärtigt av mig att beskriva svenska pastorer generellt som
endera huvudlösa eller obarmhärtiga. Det objektiva faktumet att ingen pastor i Sverige vill hjälpa tycks sakna
relevans i denne svenske pastors huvud. Enligt missionspastorn är det obarmhärtigt och huvudlöst att utifrån
bevisbara fakta om ett tillstånd och med logiskt resonemang korrekt yttra sig.
Min induktiva logik kan enkelt formuleras så här:
Faktum
Faktum
Faktum
Faktum

1:
2:
3:
4:

Premiss 1:
Premiss 2:
Premiss 3:
Slutsats:

Alla ”kristna” samfund och flertalet kyrkor i Sverige har mottagit min vädjan om hjälp.
Ingen pastor i Sverige har svarat att pastorn vill hjälpa.
De pastorer i Sverige som har valt att svara uttrycker som regel fördomar och oförskämdheter.
Pastorer i USA kommenterar denna omständighet som regel sympatiskt, respektfullt, medmänskligt och med
vilja att bedja för Sverige och för min svenska livssituation. [www.kyrkor.be/060725.htm]
Det är obarmhärtigt att inte vilja hjälpa en nödställd människa.
Torsten är en nödställd människa.
Ingen svensk pastor vill hjälpa Torsten.
Svenska pastorer är obarmhärtiga.

Om det existerar undantag från min generella beskrivning av svenska pastorer och präster som obarmhärtiga
välkomnar jag motbevis. För att bevisa ett undantag måste faktiskt en pastor i Sverige svara att denne vill hjälpa,
så att det objektiva faktumet nummer 2 samt premiss nummer 3 falsifieras. Missionspastorn i Bengtsfors
Missionskyrka vill uppenbarligen bekräfta att han inte vill utgöra detta undantag.
Den svenska missionspastorns svar kan kanske delvis förklaras genom en för svenskpastorn oförmåga att förstå
kausalitetssambanden över tid (svenska pastorer tillskrivs vissa attribut först efter mängder obesvarade
vädjanden samt pastorers självintygade oviljor att hjälpa under lång tid), men svenskpastorns svar kan kanske
även uppfattas som en försvarsmekanism genom projicering med det förenklade typexemplet ”Nej jag är inte
obarmhärtig, det är du som är huvudlös!”
Oviljan att hjälpa saknar Bibliskt stöd. Svenska pastorers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers
bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37) och är därför en synd.
Svenska pastorers obarmhärtighet indikerar endera hjärtlöshet eller förståndsbrist.
(Ords.3:27-28)
182

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den.
fastän du kunde hjälpa genast.
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Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",

Förhoppningsvis skall någon Bibelförkunnande kyrka i Sverige småningom deklarera den nödvändiga
församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning kan jag tyvärr inte acceptera från en kristen kyrka.
…
Sent: Tuesday, February 26, 2008 10:57 AM
Subject: 264:e Vadjan om hjalp.
264:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hycklande pastorer
Hej!
Tvåhundrasextiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 263:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 22, 2008 1:22 PM
Subject: 263:e Vadjan om hjalp.
263:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasextiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 262:a vädjan om hjälp kommenterades av en missionskyrka. Bengtsfors Missionskyrka kontrade via dess
pastor Lennart Johansson (missionskyrkan.bengtsfors@telia.com) med motsatt kritik. Den svenska missionspastorn anser
att jag som vädjar till Sveriges pastorer om hjälp är hjärtlös. Enligt missionspastorn är det hjärtlöst att beskriva
svenska pastorer som hjärtlösa, trots att verkligheten bevisar att Sveriges pastorer agerar endera hjärtlöst eller
huvudlöst genom dess ovilja att hjälpa. Bengtsfors Missionskyrka skrev ”Du klagar på vissa människor för att de
bedömer dig utan att ha träffat dig. Just så bedömer du mig. Du har aldrig träffat mig ändå beskriver du mig som en obarmhärtig
pastor. Detta drabbar dig själv, inser du inte det? Att jag inte skulle hjälpa de som är i nöd är rent förtal från dig Torsten. Det är
inte det rykte jag har som pastor i Bengtsfors. Över tvåhundra gånger har du sårat och förtalat mig. Detta kallar jag för hjärtlöst.
Mvh. Lennart Johansson”.

Om missionspastorn istället hade svarat att han vill hjälpa hade han bevisat att han utgör undantaget från en
generell kritik. Jag har tidigare direkt förklarat för Bengtsfors Missionskyrka den svenska situationen samt
publicerat två av svaren: här www.kyrkor.be/061010.htm och här www.kyrkor.be/070413.htm .
I bästa fall predikar svenska pastorer till människor åtminstone vid ett tillfälle per vecka - på söndagar. När
samma budskap om kristen barmhärtighet riktas till svenska pastorer på tisdagar och fredagar, fördömer svenska
pastorer budskapet som dömande. Det utgör ytterligare skäl till varför svenska pastorer i detta kan anses som
hyckleriets företrädare, istället för barmhärtighetens aktörer.
Efter att förgäves ha väntat på ett svar i tre månader från Stockholms kyrkor till mitt allra första brev i november
2003, skickade jag ett nytt vädjandebrev med följande mening som inledning ”Ursäkta mig att jag stör genom
denna vädjan om assistans.” Brevtexterna till de första sex vädjandebreven under ett års tid innehöll ingen allmän
kritik mot svenska pastorer. De första 13 vädjandebreven i 1½ år till Sveriges samfund och kyrkor rubricerades
dessutom utan kritiska adjektiv.
Mina senare kritiska omdömen kring svenska pastorer och präster bygger på objektiva fakta angående responsen
till min fortsatta vädjan om hjälp. De flesta pastorer i Sverige vägrar att kommunicera med mig. De pastorer i
Sverige som har valt att svara uttrycker som regel fördomar och oförskämdheter. Ingen pastor i Sverige vill
hjälpa. Eftersom de flesta kyrkorna i Sverige har valt att vägra att kommunicera med mig, och de fåtal pastorer
som har svarat vägrar att välkomnande hjälpa, finner jag att beskrivningen av svenska pastorer som
obarmhärtiga korrekt speglar verkligheten.
Oviljan att hjälpa saknar Bibliskt stöd. Svenska pastorers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers
bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37) och är därför en synd.
Svenska pastorers obarmhärtighet indikerar endera hjärtlöshet eller förståndsbrist.
(Ords.3:27-28)
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast.

Om det existerar undantag från min generella beskrivning av svenska pastorer och präster som obarmhärtiga
välkomnar jag motbevis. För att bevisa ett undantag måste faktiskt en pastor i Sverige svara att denne vill hjälpa.
Förhoppningsvis skall någon Bibelförkunnande kyrka i Sverige småningom deklarera den nödvändiga
församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning kan jag tyvärr inte acceptera från en kristen kyrka.
…
Sent: Tuesday, February 19, 2008 11:20 AM
Subject: 262:a Vadjan om hjalp.
262:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasextioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 261:a vädjan om hjälp. …
183

…
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Sent: Friday, February 15, 2008 11:36 AM
Subject: 261:a Vadjan om hjalp.
261:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasextioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 260:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, February 12, 2008 12:06 AM
Subject: 260:e Vadjan om hjalp.
260:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges antikristliga präster
Hej!
Tvåhundrasextionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 259:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 08, 2008 11:34 AM
Subject: 259:e Vadjan om hjalp.
259:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 258:e vädjan om hjälp kommenterades av ett trossamfund.
Trossamfundet Svenska Alliansmissionens administrativa chef (Magnus.Rydberg@alliansmissionen.se) beslutade att för
första gången svara. Svenska Alliansmissionen (www.alliansmissionen.se) svarade inte endast otrevligt och
obarmhärtigt enligt svenskpastoral sed, men också hotfullt. Svenska Alliansmissionen hotade ”Jag ber er vänligen
men bestämt att plocka bort mig från er sändlista. Görs inte detta kommer jag att vidta åtgärder. /Magnus ”.
Svenska Alliansmissionen (SAM) förstärker uppfattningen om svenska kyrkliga samfund som hyckleriernas
epicentra genom diskrepansen mellan deskriptiva texter på samfundets webbsida och samfundets personligt
uttryckta verklighet. På samfundets webbsida deklareras att ”SAM är församlingar i samverkan för att - visa Jesu kärlek
i vår tids nöd och behov, och forma en gemenskap med Jesus i centrum och plats för människan. ” medan samfundets
administrativa chef samtidigt hotar personer som vädjar om dess hjälp.
…
Sent: Tuesday, February 05, 2008 10:26 AM
Subject: 258:e Vadjan om hjalp.
258:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges antikristliga präster
Hej!
Tvåhundrafemtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 257:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, February 01, 2008 10:07 AM
Subject: 257:e Vadjan om hjalp.
257:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges antikristliga präster
Hej!
Tvåhundrafemtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 256:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 29, 2008 12:37 AM
Subject: 256:e Vadjan om hjalp.
256:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 255:e vädjan om hjälp. …
Läs underlaget om Jesusmanifestationen i Stockholm i maj 2008 här: www.kyrkor.be/jesusmanifestation.pdf
Stanley Sjöberg i Centrumkyrkan i Sundbyberg besvarade 050627 min enkla vädjan om hjälp att finna en kristen
församling med den hjärtlösa kommentaren ”Ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara
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på Dina önskningar.” Stanley Sjöberg fortsätter agera med samma arroganta stil. I maj månad ska han
arrangera en Jesusmanifestation i Stockholm. En av Stanley Sjöbergs medarbetare för manifestationen vägrar
att överhuvudtaget läsa min korta synpunkt angående manifestationen, en annan av Stanley Sjöbergs frontfigurer
för manifestationen (svenskprästen Hakon Långström) totalvägrar att besvara någon som helst fråga som jag
ställer angående manifestationen, och Stanley Sjöberg själv fortsätter 071213 att avvisa all meningsfull dialog
med mig ”Din möjlighet är att kontakta Din församlings pastor och genom honom framföra synpunkter. Inför en
sådan händelse är detta en absolut och enda möjlighet - genom Din församlings pastor!” Stanley Sjöbergs
frontfigur Hakon Långström skrev 080117 ”Jag har ej fler svar att ge än de du redan fatt!” trots att han inte
besvarade en enda fråga. Det ljusskygga beteendet och de vidrigt arroganta attityder som dessa "pastorer"
demonstrerar är skamligt.
I intervju till Dagen 080125 svarade svenskpastorn Hakon Långström angående Jesusmanifestationen dock ”Hela
idén bygger på att det enbart ska vara ett positivt budskap. Inga negativa uttalanden eller protester tillåts.”
Bakom den svenskpastorns uttalande skymtar den arrogante Stanley Sjöberg. Svenskpastorernas vidriga
arrogans att vägra meningsfull kommunikation med mig, samt deras feghet till offentligt ställningstagande i
Bibliskt tydlig men samhällskontroversiell etik visar på felaktig prioritering av den falska ekumenikens flertal före
de grundläggande kristna sanningarnas fåtal.
Det är viktigt att klargöra vilken "Jesus" som skall marknadsföras av hycklaren Stanley Sjöbergs
jesusmanifestation. Religiösa karriärister som förvanskar evangelium, som omfamnar HBTQ-normativitet, som
saknar kurage att deklarera att aktiv homosexualitet är en styggelse inför Gud, som saknar förstånd att deklarera
att inducerad abort är mord, som saknar mod att deklarera att äktenskapet tillhör man och kvinna, och som
välsignar omgiften i otrohet är fienden till Kristus. Avsaknaderna av tydlig kristen trosbekännelse och sanningens
sälta för samhället kombinerat med svenskpastoral arrogans är avskyvärt.
Kyrkliga företrädare kan i bästa fall vilja väl men genom oförstånd samtidigt leda Sveriges folk till fördjupad
moralförvirring och till helvetet. Sverige behöver inte ekumenik på bekostnad av kristendom och sanning. Om
däremot gemensam kristen trosbekännelse och grundläggande kristna sanningar tydligt deklareras inför ett
ekumeniskt arrangemang, först då kan också moralförvirrade pastorer och heretiker välkomnas att delta, men
på trosbekännelsens och sanningens villkor - aldrig på jämställda heretikers villkor. Heretikerna skall underordnas
sanningen! Rådande ynkedom bland Sveriges pastorer kommer jag aldrig att acceptera.
Om ”kristna” personer ska visa att de tror på samma gudom, måste ”kristna” också bekänna tro enligt
gemensam definition. De pastorer som påstår att de tror på samma gud och samtidigt saknar överenskommelse
till definierade minsta gemensamma nämnare, endera medvetet talar osanning eller omedvetet gestaltar sig
själva som ömkliga fårskallar utan förstånd. Mångfalden av kristna har en gemensam kristen grund. Där
inklusiviteten saknar definierad kristen grund saknas sann ekumenik. Den kristna ekumeniken måste utgå från
respekt av åsiktsskillnader inom ramen för kristendom. Där definitioner och gränser av kristendom saknas råder
falsk ekumenik. Falsk ekumenik legitimerar heresi.
Sveriges präster och pastorer bör självrannsaka om inte deras samfunds prästkragar egentligen utgör djävulens
halskoppel. Prästkragen bör utgöra symbol för samhörighet med Gud och inte sammanbundenhet med djävulen.
Kanske vore det bättre för Sverige att präster med icke-kristen konfession skiljs från präster med kristen
bekännelse. Splittringen mellan heretiker och kristna inom trossamfunden ska inte skylas, men bearbetas.
Trots svenska pastorers ynkedom förekommer parakyrkligt konstruktiva inslag inom svensk kristenhet. Svenska
Evangeliska Alliansen (www.sea.nu) har vågat visa vägen för Sverige på flera områden, och sannolikt kommer det
nybildade Claphaminstitutet (www.clapham.se) att visa var sann ekumenik hör hemma.
…
Sent: Friday, January 25, 2008 12:58 AM
Subject: 255:e Vadjan om hjalp.
255:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hycklande pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 254:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 22, 2008 12:11 AM
Subject: 254:e Vadjan om hjalp.
254:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 253:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 18, 2008 2:21 AM
Subject: 253:e Vadjan om hjalp.
253:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hårdhjärtade pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
185
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Den 252:a vädjan om hjälp kommenterades av två

EFS-kyrkor.

EFS i Mittnorrland svarade via Distriktsföreståndare Greger Larsson

(greger.larsson@efs.nu) ”Frid. Först vill jag tacka för
mailen. Jag har läst dina mail under en tid. Även om jag skulle vilja hjälpa dig utifrån dina önskemål är det svårt eftersom jag
bor och verkar i Norrland i Härnösands stift. Därför undrar jag om det är möjligt att inte längre stå med på mail-listan.” Alla

kyrkor har naturligtvis möjlighet att hjälpa. Även om alla svenska pastorer skulle instämma med den tidigare
omskrivna pastorn i Stockholm som idag baktalar mig (Läs: www.kyrkor.be/071113.htm) bör ”kristna” pastorer
åtminstone kunna ta ställning för sanning och godhet genom att till Pingst FFS och Filadelfiakyrkan i Stockholm
deklarera ett ogillande av dess orättfärdiga uteslutning och dom mot mig.
EFS Lutherska Missionskyrkan i Borås (expedition@lutha.se) svarade olikt övriga Sveriges pastorer genom en
oklanderlig brevutformning, men sedvanligt med ett svenskpastoralt och perspektivlöst oförstånd. ”Bäste Torsten!

Jag skulle vara tacksam om du kunde stryka oss från din maillista. Jag tror inte att vi i Borås kan hjälpa dig i din situation. Om du hade bott här hade
det varit en annan situation, men du bor i Stockholm. Dina mail besvarade jag tidigare, men du kanske inte läste detta. Jag tror inte jag är hårdhjärtad,
men andra kanske har en annan uppfattning om mig. Ett gått råd från mig, gå till en kyrka och ta kontakt, försök att engagera dig, lär känna människor.
Visst kan du möta människor som stöter bort dig, visst kan det vara svårt att komma in i en gemenskap. I Stockholm finns bland annat några EFS
kyrkor, Betlehemskyrkan på Luntmakargatan som jag tycker är en bra församling, det finns Hammarbykyrkan som också är bra. Ska jag vara ärlig så
blir dom flesta bara less på dina mail, som kan upplevas tröttande och kanske du till och med sorteras bort i nåt spamfilter. När det gäller livskamrat,
försök med sjunde himlen, en kristen singelsajt, eller gå på kristna singelträffar, det finns i Stockholm också. Vi i kyrkan bruka inte para ihop folk, det
förstår du säkert. Vill du ha en dialog skriv hellre ett personligt mail till mig på pastor@lutha.se Jag finns i Borås. Med vänliga Kristushälsningar, Egbert
Schütte”.

Pastorn i EFS-kyrkan i Borås erhöll från mig bland annat följande svar (070522) till EFS-kyrkans föregående
kommentar till den 184:e vädjan: ”När en pastor i Sverige hjälpsamt välkomnar mig kan jag besöka. Ingen vettig
människa besöker en kyrka som avvisar dig eller som nonchalerar dig, vilket svenska pastorer gör. Med den
svenskpastorala attityden sjunker kyrklighetens medlemssiffror stadigt med åren. Angående singelsiten
sjundehimlen, vänligen läs föregående brev: www.kyrkor.be/061215.htm.”
I den 142:a vädjan (www.kyrkor.be/061215.htm) förklarades att den svenska 7ehimlen var för mycket svensknationalistisk för att sajten kunde acceptera min kontaktannons, där jag hade sökt en icke-svensk kvinna. I den
142:a vädjan skrevs: ”De senaste sex åren har jag aktivt studerat den ”kristna” webbsidan 7ehimlen. 7ehimlen
webbkontakt (Simon Widén) anmäldes till polismyndigheten 061112 för misstanke om antisemitiskt
diskrimineringsbrott. 7ehimlen är en s.k. kristen kontaktförmedling för ”kristna” på Internet; en mötesplats för
kristna som vill träffa nya vänner eller finna en livskamrat. 7ehimlen raderade mina kontaktannonser utan
förtydligande motivering både i april 2006 och i oktober 2006. Efter 7ehimlens (Simon Widén) dunkla besked
”Samma sak som tidigare när jag tog bort dom. De hör inte med sin nedvärderande ton hemma på 7e.”, vägrade
7ehimlen att förtydligande förklara raderandet av annonserna, trots fyra begäranden därefter om klarläggande
motivering angående 7ehimlens beteende, via mina förfrågningar ”Vänligen citera vad i annonsen som inte är
accepterat.” Till mina kontaktannonser fanns ett självporträtterande passfotografi med Israels flagga som
bakgrund. Eftersom 7ehimlen vägrade att ytterligare motivera raderandet av mina annonser, samt att en annan
svensk ”kristen community” vid namn Crossnet Flow inte godkände liknande fotografi med den skriftliga
förklaringen att ”Israels flagga kan uppfattas som anstötlig”, fanns fåtal andra metoder till att luska fram en
motivering än att via polismyndighet anmäla misstanke om att även den ”kristna” 7ehimlen diskriminerande
raderade mina annonser med antisemitiskt motiv. 7ehimlen disponerar inte ett giltigt Bibliskt skäl att radera mina
kontaktannonser.” Av bland annat ovanstående skäl är svenska singelsajter ointressanta.
Angående Borås EFS-pastorns uppskattning av Betlehemskyrkan i Stockholm (EFS) hänvisar jag till mina tidigare
utförliga kommentarer. Vänligen läs följande brev om Betlehemskyrkan noggrant: www.kyrkor.be/070828.htm
Angående Borås EFS-pastorns rekommendation av Hammarbykyrkan i Stockholm (EFS) vill jag uppmärksamma
att Hammarbykyrkan har mottagit över 150 vädjanden, och kyrkan vill inte välkomnande hjälpa.
Beträffande EFS-Borås kommentar om spamfilter kan konstateras att obarmhärtigheten och likgiltigheten
sannolikt är störst inom samfundet Svenska Kyrkan. Svenska Kyrkans Informationsservice (via kanslistödets
teknikstöd) samt Svenska Kyrkans IT-chef Hans Eskemyr har varit inkapabla att besvara elementära tekniska
frågor (produktnamn på spamfilter, spamfiltrets inställningar avseende max adressater per mail, samt max mail
per tidsenhet för poängsystemet). Om Svenska Kyrkans IT-teknikers oförmåga att besvara enkla frågor i
telefonsamtal beror på okunskap eller ovilja är osäkert. Det kan därför ännu inte bekräftas om samfundet Svenska
Kyrkan har beslutat att blockera, via manuell inställning av dess spamfilter, all inkommande e-post från domänet
*@glocalnet.de till Svenska Kyrkans domän *@svenskakyrkan.se. Om det hade varit tekniskt möjligt kanske
Svenska Kyrkan skulle finna det tillbörligt att även blockera alla inkommande telefonsamtal från mitt
hemtelefonnummer till samtliga Svenska Kyrkans församlingar.
…
Sent: Tuesday, January 15, 2008 12:13 AM
Subject: 252:a Vadjan om hjalp.
252:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hårdhjärtade pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 251:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 11, 2008 12:03 AM
Subject: 251:a Vadjan om hjalp.
251:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges ynkliga pastorer
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Hej!
Tvåhundrafemtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 250:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, January 08, 2008 1:00 AM
Subject: 250:e Vadjan om hjalp.
250:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges ynkliga pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 249:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, January 04, 2008 01:05 AM
Subject: 249:e Vädjan om hjälp.
249:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 248:e vädjan om hjälp kommenterades av en pingstkyrka. Degerfors Pingstkyrka (info@degerfors.pingst.se) ogillar
de resonemang som jag med utgångspunkt från Bibliska principer och Bibelcitat har presenterat i mina tidigare
vädjandebrev. Allt vad jag har artikulerat i dessa brev har Biblisk grund samt bygger på bevisbara uttalanden
ifrån svenska pastorer. Pingstkyrkan redogör naturligtvis inget motargument men snarare förstärker perceptionen
av en stolt hycklande svensk Pingströrelse som vägrar att omvända sig till Gud i detta. Svenska pastorer vill
uppenbarligen inte omvända sig ifrån denna ondska för att istället vilja göra det goda. Vägran att erkänna synd
är särskilt ett karaktärsdrag bland svenska pingstpastorer. Degerfors Pingstkyrka skrev ” Hej. Jag undrar om du bara
har gnäll att komma med. Börja med att läsa Guds ord och begrunda det så skall du se att dina resonemang inte stämmer med
Ordet. Du beskyller andra att vara förvirrade. Med vilken auktoritet har du rätt att döma andra? Har du inte läst att det är endast
Herren som skall döma? Hälsningar N.Björk”

En Biblisk förebild på generaliserad tillrättavisning återges i Titusbrevet. Att utifrån Bibliska principer och objektiva
fakta beskriva svenska pastorer som obarmhärtiga tillhör ett sant omdöme.
(Titus 1:12-14)
En av deras egna, en profet, har sagt: "Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata." Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt,
så att de blir sunda i tron …

Åtskilliga gånger uppmanas de kristna att ödmjukt och i kärlek tillrättavisa varandra.
(1 Tess. 5:14)
Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla.

Den kristna Bibeln är för mig auktoritativ som Guds ord. Ödmjukhet är en väg till framgång och kan lösa några
av Pingströrelsens problem. Pingst FFS (förvirrade församlingar i samverkan) samfundslojalitet på bekostnad av
sanning och rätt, lögner, förtal, ondska och kommunikationsvägran är inte en framkomlig väg för Guds vilja. Det
bör vara angeläget att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig ifrån den egna
stoltheten och istället ödmjukar sig inför Gud och sanning. Eftersom många pingstpastorer i Sverige saknar
ödmjukheten att lyssna och omvända sig i det enskilda samtalet är det förståeligt att Pingst FFS vill kuva, utesluta
och nedtysta sanningsanförare. Bibeln instruerar följande metod i Matteus 18:15-17 ”Om din broder har begått en synd,
så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en
eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte
heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.”, samt i 1 Tim.5:20 instrueras ”Dem som syndar inför alla skall du
tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning.”

De senaste femton åren har jag dagligen bett, många gånger med smärtande tårar, att Gud sänder till mig i
Sverige en kristen kvinna som vill gifta sig. De senaste tio åren har jag till enskilda personer och i mindre kristna
grupper kungjort mitt behov av en kvinna till äktenskap. Efter den omotiverade uteslutningen från Pingst FFS
över fem år sedan har jag vädjat offentligt till kyrkligheten om hjälp även för kyrklig gemenskap. Vägen till
framgång i detta ärende innebär en kristen kyrkas kommunicerade vilja att välkomna samt en kyrkas vilja att
hjälpa konkret.
Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i
Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).
(Ords.3:27-28)
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast.

Oviljan att hjälpa saknar Bibliskt stöd. Förhoppningsvis skall någon Bibelförkunnande kyrka i Sverige småningom
deklarera den nödvändiga församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning kan jag tyvärr inte
acceptera från en kristen kyrka.
…
Sent: Tuesday, January 01, 2008 12:04 AM
Subject: 248:e Vädjan om hjälp.
248:e Vädjan om hjälp.
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Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 247:e vädjan om hjälp kommenterades av två svenska missionskyrkor. Svenska Missionskyrkan i Rydaholm
via Pastor Johan Carlsén (missionskyrkan@rydaholmsfrikyrkor.se) svarade svenskpastoralt ”Det räcker inte bara att be om
hjälp, man måste också VILJA TA EMOT HJÄLP .” Därmed bekräftas svenskpastorns intellektuella förvirring och svenska
oförstånd. I Svenska Missionskyrkans föregående svarsbrev (www.kyrkor.be/071218.htm) konstaterades
svenskpastorns hånande ordalag och irrationella tanke. I motsats till Svenska Missionskyrkans antydan är
sanningen att varken denne pastor eller någon annan pastor i Sverige hittills varken har erbjudit eller vill hjälpa.
Svenska pastorer har däremot uttryckt omdömeslöshet, fördomsfullhet, illvilja, förolämpningar och baktal
(www.kyrkor.be/071113.htm). Genom Sveriges pastorers passivitet och uttryckta ondska påvisas att heresi och hyckleri
kännetecknar moderna svenska pastorer.
Fiskebäcks Missionskyrka i Västra Frölunda besvarade den 247:e vädjan om hjälp med svenskpastoralt avvisande
”Jag trodde vi sedan länge var överens om att du skulle stryka Fiskebäcks Missionsförsmling från denna e-postlista. V.v. gör detta omgående!”. Den
Missionskyrkan kommenterade senast den 155:e vädjan med en bortförklaring genom kyrkans interna kommunikationsoförmåga ”Jag var uppe och
hälsade på i Filadelfiakyrkan i förra veckan. Fick tyvärr inte växlat många ord med min förre pastor, Niklas Piesoho, men jag hade tänkt fråga om han
hade haft kontakt med dig.”

…

Sent: Friday, December 28, 2007 12:09 AM
Subject: 247:e Vädjan om hjälp.
247:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 246:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 25, 2007 1:25 AM
Subject: 246:e Vadjan om hjalp.
246:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 245:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, December 21, 2007 12:07 AM
Subject: 245:e Vädjan om hjälp.
245:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges heretiska pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 244:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, December 18, 2007 12:09 AM
Subject: 244:e Vadjan om hjalp.
244:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges onda pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den

243:e

vädjan

om

hjälp kommenterades av en svensk kyrka. Missionskyrkan i Rydaholm
besvarade med ett samtida svenskpastoralt förnuft och svenskpastoral kärlek -d.v.s. med förkrympt intellekt och utebliven barmhärtighet. Svenska Missionskyrkan skrev ” Vill du gifta dig, hjälper det
(missionskyrkan@rydaholmsfrikyrkor.se)

knappast med att skriva brev till svenska pastorer som inte vet vem du är. Sluta gnälla på hur hemskt alla har behandlat dig, och försök istället hitta
en församlingsgemenskap. Har du inte två ben att gå på? Kan du inte söka upp en församlingsgemenskap? Har du inte en mun att prata med? Vad
hjälper det att klaga och skriva 243 gnällbrev. Vad får du ut av det? Tycker du synd om dig själv, och har inte makt att ta itu med dina egna problem
på ett vettigt sätt, utan att skriva gnällbrev. Ryck upp dig, bed till Gud och sök ett svar på din situation! Med vänlig hälsning, Johan Carlsén, pastor i
Rydaholm”

Jag har i ett decennium försökt att hitta en kristen lärjungamässig församlingsgemenskap, och fortsätter
sökandet. De effektivaste hindren till kristen gemenskap är uppenbarligen svenska pastorer.
…

Sent: Friday, December 14, 2007 12:15 AM
Subject: 243:e Vädjan om hjälp.
243:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 242:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrklig volontär. Den kyrkliga ledaren svarade ” Hej! Förstår
uppriktigt inte Dina upprepade brev till mig, detta då jag INTE är PASTOR har heller aldrig varit detta, visserligen utbildad sådan,
dock aldrig tjänstgjort som sådan. Hälsningar Karl-Evert Roth.”
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…

Sent: Tuesday, December 11, 2007 12:59 AM
Subject: 242:a Vädjan om hjälp.
242:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 241:a vädjan om hjälp kommenterades av en anonym kyrka. Den anonyma ledaren (larsson008@spray.se) i den
anonyma kyrkan svarade ”Broder. Eftersom vi bor i en helt annan del av Sverige än du inser jag att vi inte kan hjälpa. Vi tror på
lokalförsamlingen och du bör be Gud om att finna någn form av gemenskap där du bor. Det är inte meningsfullt att fortsätta skica dessa mail till oss.
mvh”

Oberoende var i Sverige en kyrka är belägen finns naturligtvis möjligheter att hjälpa.

Den anonyma kyrkans uppmaning till bön är dock rätt. Jag har därför dagligen bett till Gud i långt över ett
decennium om en kristen kvinna till äktenskap. Jag har sökt lärjungamässig gemenskap i svenska kyrkor i ett
decennium. Och jag har bildligt bultat på svenska kyrkors dörrar genom vädjandebrev sedan november 2003.
(Matteus 7: 7-11)
”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni
som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”

Ett av de besvärligaste problemen för Sverige är inte det faktum att många svenska pastorer är onda, utan det
svåraste problemet är att svenska pastorer uppfattas att sakna elementärt förstånd.
…
Sent: Friday, December 07, 2007 1:31 AM
Subject: 241:a Vädjan om hjälp.
241:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 240:e vädjan om hjälp kommenterades av en pingstkyrka. Pingstkyrkan i Tyresö (pingstkyrkan.tyreso@crossnet.se),
tillhörande Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, valde att i sitt första svarsbrev förtydliga den svenska
Pingströrelsens ondska med nya oförskämdheter och grundlös anklagelse om sjukdom, istället för att följa Jesus
och därmed visa medmänsklighet och godhet. ”Du lägger ned mycket jobb på att irritera andra. Vore bra om du tog kontakt
med någon doktor som kan hjälpa dig eller bonde de vill ha dynga och folk med energi. Vi alla som tycker att livet är för kort för
att slösa bort på att at emeot skit från de som har mycket av detta. Sök Herren och födjupa dig i hans KÄRLEKSBUDSKAP. Gud
välsinge dig i ditt sjukligt desperata rop på hjälp.” Pingströrelsens fortsatta ärekränkningar vanhedrar Jesus.

…

Sent: Tuesday, December 04, 2007 12:08 AM
Subject: 240:e Vädjan om hjälp.
240:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges hycklande pastorer
Hej!
Tvåhundrafyrtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 239:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 30, 2007 12:10 AM
Subject: 239:e Vädjan om hjälp.
239:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges ondsinta pastorer
Hej!
Tvåhundratrettionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 238:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 27, 2007 12:41 AM
Subject: 238:e Vädjan om hjälp.
238:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges förvirrade pastorer
Hej!
Tvåhundratrettioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 237:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 23, 2007 12:36 AM
Subject: 237:e Vädjan om hjälp.
237:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
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Tvåhundratrettiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 236:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 20, 2007 6:12 AM
Subject: 236:e Vädjan om hjälp.
236:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 235:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, November 16, 2007 12:11 AM
Subject: 235:e Vädjan om hjälp.
235:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 234:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 13, 2007 1:18 AM
Subject: 234:e Vädjan om hjälp.
234:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 233:e vädjan om hjälp. Däremot har ytterligare bevis framförts att svenska
pastorer förtalar mig. En utrikes kyrka informerade mig hur en svensk kyrklig ledare bedriver förtal bakom min
rygg. Den onda svenska pastorn baktalade med följande text förra veckan:
“ Hi [name of recipient],
My name is [name of Swedish pastor] and I am the senior pastor of [name of church]
You wrote and asked regarding a letter you received from a man in Sweden. I do not know this man personally, but he has sent out well over 200
letters (weekly I think) to churches in our area and probably in other areas of the country. Our church was also on his mailing list for a while, and
I have read several of his letters. He is asking for help in finding a wife, and seeking for someone to welcome him personally into their church. His
letters are extremely critical of all Swedish pastors, because of their lack of response to his request among other things.
I know the main Pentecostal Church of Stockholm, which he critizes in his letters as having excommunicated him. This is a great church with an
excellent experienced pastor.
I know of no church which has any ministry helping with "matchmaking", which is basically his request. By the way, there are statistically far more
Swedish Christian women than men. So his problem here isn’t founded in lack of potential mates - it may be because of an (apparent) lack of
social skills.
Regarding his being welcomed into a fellowship - every church I know of is open for any person to come and attend the worship services. It is
possible he has been refused membership because of his apparent critical or demanding attitude. I do not know. His attitudes and demands are
probably a barrier to his truly participating normally in ANY church at this point.
At any rate, my impression is that this person is definitely eccentric, or possibly somewhat disturbed. Anyone sending 200+ letters to churches
with such criticism and requests is at least not acting normally. Most pastors like me simply have not wanted to enter into this negative dialog with
him.
I pray he can calm down, accept his current single status, and begin going to a church somewhere without placing unrealistic demands upon them.
I believe what he needs is in-depth counseling rather than a wife at this juncture. That is my take on the issue.
Please do not refer him to me, and please do not provide my personal address to him. I do not believe this person is someone I, or my church are
to take on at this point.
Gods blessings on you in [name of place].
[Swedish pastor signs his name]

…

”

Sent: Friday, November 09, 2007 12:45 AM
Subject: 233:e Vädjan om hjälp.
233:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 232:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, November 06, 2007 12:58 AM
Subject: 232:a Vädjan om hjälp.
232:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
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Hej!
Tvåhundratrettioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 231:a vädjan om hjälp kommenterades av en pingstkyrka. Pingstförsamlingen Munka Ljungby
(www.pingstkyrkan-munka.se) i Ängelholm (skoldenas@home.se) svarade på följande sätt ”Hej Vi önskar att du upphör med
utskicket och åtminstone tar bort vår adress från mottagarlistan. /Hans. Hur träffade du din kärlek? Skicka in er historia och vinn
biobiljetter. Ta chansen!” Av obesvarat skäl medskickade pingstkyrkan en länk till en icke-kristen dejtingsida. Den

icke-kristna dejtingsidan prisar sex ”Sex är fantastiskt! […] Sex kan också ses som en ren hälsokur!” och positivt
värdesätter abort ”I dag kan tjejer i Sverige välja mellan att fullfölja graviditeten eller göra abort och det är bra.”
Nej tack, jag är kristen och söker därför endast en kristen kvinna. Kristna singlar bör vistas i kyrkor och bör där
våga samtala med varandra.

En gemensam nämnare mellan svenska pastorer och svenska professorer är svenskheten. I andra länder skulle
denna följetong av vädjanden till pastorer aldrig kunna fortsätta utan att en vettig pastor ingriper till en god
problemlösning. Inte heller i något annat demokratiskt land skulle ett universitets professorer kunna fortsätta att
obstruera och diskriminera mot vetenskap på det sätt som Karolinska Institutet gör i avseende till
abortvetenskapen (läs bifogad text nedan). Många svenska pastorer och svenska professorer saknar kurage,
godhet och omdöme - som ett (modernt?) svenskt kulturarv. Sverige behöver sannerligen omvändas - från
svenskhet – till Kristuslikhet.
…
Sent: Friday, November 02, 2007 12:39 AM
Subject: 231:a Vädjan om hjälp.
231:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 230:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka. Pingstpastor Henrik Åström i Helsingborg Pingstkyrka
valde att besvara utan att tänka tillräckligt ”Hej! Till Pingstkyrkan i Helsingborg är alla sökande och hungrande människor
välkomna. Angående möjligheten att träffa någon kvinna kan vi naturligtvis inte hantera när det inte ligger på församlingens
uppdrag att para ihop människor utan att snarare välsigna människor i äktenskap efter de hittat varandra. Nu ett förslag till dig.
Om du vill ha seriösa svar på ditt mail nedan kan det vara vist att inte första börja med att anklaga och förkasta en hel yrkeskår
av Guds tjänare. Vad som ligge bakom din uteslutning och människors behandland av dig bör du ta inför Gud och de berörda
parterna och inte hela Sveriges pastorskår. I mina öron låter ditt mail som om att du behöver bli fri från bitterhet. Börja där och
välkommen till Helsingborgs Pingstförsamling. Om du vill svara på detta mail. Svara till henrik@helsingborg.pingst.se.” Enligt

pingstpastorn ingår tydligen inte barmhärtighet och godhet i de kristnas uppdrag. Pingstpastorn kan uppfattas
att inbilla sig att jag efterfrågar en kyrkas uppsökande av en partner för att ”para ihop”. Nej, jag har åtskilliga
gånger tidigare dementerat svenska pastorers idéer om äktenskapsförmedling. Frågorna varför, när och hur
kyrkan bör bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap har utretts i tidigare brev,
bland annat för två år sedan (www.kyrkor.be/051118.htm). På Pingstkyrkan Helsingborgs webbsida proklamerar kyrkan
sitt hycklande motto ”Omsorg om hela människan hela livet.”. Enligt pingstpastorns brev uttyds däremot att
kyrkans pastor varken känner barmhärtighet, eller förstår människans helhet: ande, själ och kropp.
Pingstpastorns anklagelse om bitterhet saknar objektivitet; grundlöst klander är en inte sällan förekommande
svensk pingstteknik.

(Jakobsbrevet 2:13-20)
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad
hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och
saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper
det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig
din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror
det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?
(Lukas 10: 25-37)
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står
skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av
hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig och
frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom
kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han
fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades
samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och
förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och
gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en
nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör
som han."
(Ordspråksboken 3:27-28)
Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän
du kunde hjälpa genast.

…

(Matteus 23:3)
Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men
handlar inte.”

Sent: Tuesday, October 30, 2007 12:13 AM
Subject: 230:e Vädjan om hjälp.
230:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 229:e vädjan om hjälp. …
…
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Sent: Friday, October 26, 2007 10:00 AM
Subject: 229:e Vädjan om hjälp.
229:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 228:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 23, 2007 1:30 AM
Subject: 228:e Vädjan om hjälp.
228:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugoåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Broängskyrkan i Kristinehman (info@broangskyrkan.se) svarade en andra gång (071019, 227:e vädjan) ”Hej

– jag har
tidigare svarat att vår församling befinner sig i Kristinehamn och att vi inte har möjlighet att bistå dig med gemenskap eller äktenskaplig gemenskap.
Jag vill att du stryker mig ur din sändningslista. Mvh – Anna Lena Evehäll”.

Broängskyrkan i Kristinehamn (broangskyrkan@telia.com)
första svar (060203, 52:a vädjan) var ”Då vi är en församling långt från Stockholm ber jag Er att bli struken från denna e-postlista!”
Oberoende var i Sverige en kyrka är belägen finns naturligtvis möjlighet att hjälpa, men denne pastor är en
svenskpastor.
…
Sent: Friday, October 19, 2007 1:11 AM
Subject: 227:e Vädjan om hjälp.
227:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 226:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tuesday, October 16, 2007 12:35 AM
Subject: 226:e Vädjan om hjälp.
226:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 225:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 12, 2007 12:24 AM
Subject: 225:e Vädjan om hjälp.
225:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 224:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor i Sverige; ytterligare en förvirrad svensk pingstkyrka
samt ännu en likgiltig svensk pingstpastor.
Pingstkyrkan i Hallstahammar (hallsta-pingst@post.utfors.se) besvarade en tredje gång min vädjan till kyrkor i Sverige.
Den förvirrade svenska pingstkyrkan i Hallstahammar har svårt att förstå. Den svenska pingstkyrkan skriver
följande:
SVAR 1: från Pingstkyrkan Hallstahammar
(2006-09-05, svarar brev 113)
Vad är detta för en karl som ständigt skriver mail till olika kyrkor? Vem är han och vart vill han komma?
Respons 1: från Torsten till Pingstkyrkan Hallstahammar (2006-09-06)
Skriv ett personligt brev till honom och fråga. Han kanske besvarar dina konkreta frågor.
SVAR 2: från Pingstkyrkan Hallstahammar
(2007-05-08 kl.09:41, svarar brev 179)
Vem är du Torsten Nenzén som ständigt skickar mail? Elis
Respons 2: från Torsten till Pingstkyrkan Hallstahammar
(2007-05-08 kl.09:44)
Hej Elis!
Du är välkommen att fråga mig vem jag är över telefon. Välkommen.
mobil: 0707-777754
hem & svarare: 08-7113377
Med vänlig hälsning,
Torsten
SVAR 3: från Pingstkyrkan Hallstahammar
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(2007-10-09. svarar brev 224) [Pingstkyrkan ringde aldrig]
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Torsten Nenzén!
Vad vill du med dina mängder av meil? Det 223:e nu. Har du tillhört någon församling? Att skriva gång på gång till "obarmhärtiga pastorer" och
"hycklande pingstsamfund" och andra felaktiga benämningar, gör dina meil alltmer ointressanta för varje gång för mottagarna. Varför du inte får
några svar beror bl. a. på ditt eget sätt att hantera de få svar du dock har fått; nämligen att skicka med svaren till alla meil-mottagare landet
runt. Då är det naturligt att ingen vill besvara dina utskick då de publiceras.
Om du tillhört någon församling, tag då kontakt med den igen. Det är det närmaste jag vill rekommendera. Beträffande "kontakt med kvinna som
kan leda till äktenskap" så är det nog bäst att du ordnar det själv så blir det till din egen belåtenhet.
Hälsningar Elis

Vad jag vill är tydligt deklarerat i vart och ett av föregående 224 brev. Åtskilliga gånger har påpekats att
pingströrelsens sekteristiska Stockholm Karisma Center uteslöt mig som medlem utan motivering 2002. Att
beskriva svensk Pingströrelse idag som hycklande och att rubricera svenska pastorer i detta ärende som
obarmhärtiga är korrekt. Det är förståeligt att svenska pastorer, och i synnerhet svenska pingstpastorer, inte
vill omvända sig ifrån sin ondska för att istället vilja göra det goda i detta. Vägran att erkänna synd är särskilt
ett karaktärsdrag bland svenska pingstpastorer. Som utesluten ur kyrkan är det extra problematiskt att få
kontakt med kristna i Sverige, i synnerhet svenska kristna.
En svensk pingstpastor i Pingstkyrkan Ulricehamn (Christer Roshamn pastorn@glocalnet.net) svarade för första
gången efter 224 vädjande brev, med en karakteristisk svensk-pastoral likgiltighet ”Jag önskar att du tar bort
vår epost-adress från dina utskick. Pingstkyrkan Ulricehamn”.
…
Sent: Tuesday, October 09, 2007 12:23 AM
Subject: 224:e Vädjan om hjälp.
224:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 223:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Friday, October 05, 2007 12:04 PM
Subject: 223:e Vädjan om hjälp.
223:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
…
Den 222:a vädjan om hjälp kommenterades av en pingstkyrka inom Stockholmsregionen. Pingstkyrkan i Solna
besvarade äntligen min vädjan till kyrkan för andra gången ”Hej Torsten! Önskar att du tar bort
exp@pingstkyrkansolna.nu från din sändlista då jag inte ser att ytterligare e-brev ger dig de svar du söker. Mvh
Joakim” Pingstkyrkan i Solna besvarade första gången min 122:a vädjan till kyrkan ett år sedan med endast två
ord. Pingstkyrkan i Solna skrev då med svensk pingstkärlek och svenskt pingstförnuft ”Skärp Dig !” (061006
kl.13:30). Istället för att vilja välkomna mig, som kristna pastorer gör utanför Sverige, inbjuder den svenska
pingstkyrkan i Solna den svenska pingstpastorn Stanley Sjöberg som talare. Pingstpastorn Stanley Sjöberg
svarade fientligt och svenskt ”Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.” (050627 kl.19:09). Hycklande
svenska Pingstsamfundet bör ta lärdom från uttrycket ”Walking the walk, rather than talking the talk.”
…
Sent: Tuesday, October 02, 2007 1:38 PM
Subject: 222:a vädjandebrevet
222:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugoandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 221:a vädjan om hjälp. …
…
Sent: Fri, 28 Sep 2007, 23:11
Subject: 221:a Vädjan om hjälp.
221:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugoförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 220:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 25 Sep 2007, 06:19
Subject: 220:e Vädjan om hjälp.
220:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
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Den 219:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrkokamrer
(hova.pastorat@svenskakyrkan.se) ”Hej Torsten! Jag har tagit del av ett antal av dina brev

inom

samfundet

Svenska

kyrkan

men har ingen möjlighet att kunna påverka något av

dina önskemål. Önskar härefter EJ ytterligare e-post. Vänligen Gun-Britt Eriksson, kyrkokamrer”.

Andligt invalidiserade eller eljest
handikappade svensk-pastorer förmår ingenting, men för icke-svenska pastorer och för Gud är allt gott möjligt.
…
Sent: Fri, 21 Sep 2007, 09:08
Subject: 219:e Vädjan om hjälp.
219:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundranittonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 218:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Wed, 19 Sep 2007, 04:13
Subject: 218:e Vädjan om hjälp.
218:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraartonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 217:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Fri, 14 Sep 2007, 05:16
Subject: 217:e Vädjan om hjälp.
217:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasjuttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 216:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 11 Sep 2007, 23:04
Subject: 216:e Vädjan om hjälp.
216:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasextonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 215:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Fri, 7 Sep 2007, 07:27
Subject: 215:e Vädjan om hjälp.
215:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafemtonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 214:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 4 Sep 2007, 18:13
Subject: 214:e Vädjan om hjälp.
214:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafjortonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Den 213:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. …
En välmenande pastor (karin.lindmark@byskefallfors-forsamlingar.com) svarade med ett långt och uppriktigt brev. Tyvärr
utgår inte den svenska pastorn överensstämmande ifrån mina brev; pastorn har uppenbarligen inte läst breven
korrekt, och svensk-pastorn grundlöst förutsätter vissa egenskaper. ”Gällande dina frågor känns det som att både du och jag
sitter i en omöjlig stuation. Du, eftersom du blivit så besviken och kört fast i ditt sökande efter en församling samt en livskamrat, och jag eftersom
jag inte kan garanterat erbjuda dig varken det ena eller det andra. […] Kanske framför allt inte en livskamrat. Detta är något som måste få växa fram
ur kärleken mellan två människor. Och sådant styr jag som pastor inte över! […] Fundera tex över vad du kan bidra med på den plats där du finns ,
mer än på vad de kan ge dig... […] Sök samtalshjälp hos en erfaren själavårdare eller Lukasterapeut: […] När det gäller livskamrat är min erfarenhet
att ofta så bidrar ens starka längtan till att man på något sätt gör sig omöjlig för det: man blir liksom för ivrig och fokuserad på detta , att man genom
det blir ett hot och stöter människor ifrån sig. Därför blir mitt råd ( ta till dig det om du känner att det stämmer för dig): lämna din längtan i Guds
goda händer och låt ditt sökande vila.”

Svensk-pastorn felaktigt antar att jag skulle ha blivit mycket besviken av kyrkor
och kvinnor, och att jag därför har fastnat i en omöjlig situation. Nej, det svåra i den här specifika situationen
är svenska pastorers okristliga omöjlighetstänkande och obarmhärtiga sinnelag, istället för en internationellt
ofta förekommande tjänstvillig och hoppfull attityd. Svensk-pastoralt sinnelag kontrasterar Kristi sinnelag. För
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att romantisk kärlek ska kunna växa fram mellan en kristen
man
och
kristen
kvinna
fordras
kommunikation, och kommunikationen förutsätter en mötesplats, och mötesplatsen kräver både kyrkokulturer
och sinnelag som värdesätter ärlig kommunikation. Nej tack, jag avser inte att stödja heretiska och hycklande
svenska pastorer, men jag bidrar gärna med uppbyggelse av Kristi kropp i en kyrka vars pastor demonstrerar
Kristi sinnelag genom att välkomna och vilja hjälpa. Åter nej tack, jag söker inte samtalshjälp eller en terapeut;
jag söker en lärjungamässig kristen kyrka i Sverige. Därutöver kommer jag aldrig att överge min naturliga
längtan till äktenskap med en kristen kvinna. Om en kommunikationsbenägen och äktenskapsvillig kristen kvinna
samt medmänskliga pastorer skulle saknas i Sverige, vet jag att både lärjungamässiga kristna kyrkor och
äktenskapsvilliga kristna kvinnor existerar i andra nationer.
EFS Västerbotten svarade för första gången efter 213 vädjande brev om hjälp ”Vänligen, ta bort denna adress:
info@efsvasterbotten.se från er sändlista. /Göran Berglund, Informatör”.
…
Sent: Fri, 31 Aug 2007, 19:59
Subject: 213:e Vädjan om hjälp.
213:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratrettonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 212:e vädjan om hjälp. …
…
Sent: Tue, 28 Aug 2007, 01:57
Subject: 212:e Vädjan om hjälp.
212:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
En kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 211:e vädjan om hjälp. Betlehemskyrkan i Stockholm
tillhörande samfundet EFS svarade oförståndigt ”Broder! Jag vill vara uppriktig emot dig och säga 1: Du gör det allt svårare för dig
för varje brev du skickar iväg. Ett gott anseende är värt mer än pengar och tyvärr har nog ditt anseende anfrätts betänkligt genom dina vädjanden.
2: Det kan ha att göra med att du begär hjälp i äktenskapliga bekymmer av en församling – en helt absurd begäran. Det är som att försöka köpa
bananer på apoteket. De saluförs inte där. Vi har lämnat den tiden bakom oss för länge sedan då någon annan än jag själv hade något som helst
inflytande över valet av äktenskapspartner. Det är från början till slut en privatsak. Somliga kyrkor anordnar singelträffar för att skapa en
avdramatiserad och positiv gemenskap där man kan lära känna personer i en liknande situation. För övrigt är Stockholm fullt av församlingar dit man
är välkommen, inte på sina egna villkor men på gruppens, Allt gott och med all välmening, Klas Lindberg, Betlehemskyrkan ”.

Förekommer större hyckleri på någon annan plats i Sverige än i hyckleriets epicentra; svenska kyrkor?
Uppenbarligen värderar många svenska pastorer sitt anseende och popularitet högre än sanning, rättrådighet
och godhet. Om EFS-prästen Klas Lindberg inbillar sig att också jag borde värdesätta mitt anseende mer än
sanning, kristet lärjungaskap och striden för svenska pastorers omvändelse från verksamhetsbaserad
yrkescentreringen till Bibelbaserad Kristuscentrering, omvändelse från svenskhet till Kristuslikhet, omvändelse
från liberalteologiska heresier till evangelikal kristendom, samt omvändelse från svenskpastoral obarmhärtighet
till medmänsklighet, då missbedömer han inte endast mina syften men också Guds avsikter. Ett gott samvete
är värt mer än ett gott anseende från svenska pastorer. Hellre föraktas jag av förvirrade svenska pastorer än
avviker från Gud.
Jag begär inte hjälp för äktenskapliga bekymmer, som EFS-prästen uttrycker sig. Jag är ogift och saknar därför
sådana äktenskapliga bekymmer. Min svårighet är i första led svenska pastorer - som vägrar att hjälpsamt
välkomna. Medan Betlehemskyrkans webbsida deklarerar församlingens tjusiga visioner, illustrerar EFS-prästen
Klas Lindbergs svar glappet mellan kyrkans konfessioner och handlingar; diskrepansen mellan teori och
verklighet. Dock yppas inte nyckelorden lärjungaskap och relation i Betlehemskyrkan församlingsvision.
”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad
hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och
saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper
det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig
din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror
det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?”
(Jakobsbrevet 2:13-20)

Liksom många andra svenska pastorer misslyckas också denna svenska EFS-präst att förstå sammanhanget.
Den svenska prästen har inte insett kausalitetssambandet mellan min fortsatta vädjan om hjälp och förhållandet
att ingen kyrka uttrycker den kristna viljan att välkomna och hjälpa. Jag är evangelikalt troende och pånyttfödd
kristen. Därför är äktenskap med en icke-kristen kvinna otänkbart. Andelen kristna i Sverige kan estimeras till
fem procent. Kristna människor (bör) samlas i kyrkor. Eftersom jag är utesluten från kyrkan i Sverige saknar
jag naturlig kontakt med andra kristna. Som exkommunicerad kristen i Sverige vädjar jag därför till övriga
kyrkor efter välkomnande till en lärjungamässig kristen gemenskap.
Kyrkligt sociala problem gestaltas särskilt tydligt i Sverige. Svenskar är socialt relativt reserverade, och relativt
misstänksamma mot främlingar. I svenska kyrkokulturer förstärks ofta de svenska hindren till ett sunt socialt
umgänge. På grund av svenska kyrkors extra underskott av socialt kapital och den försvårande kontakten med
svenskar i synnerhet, behövs kompletterande former och forum för kommunikation. Relationsbaserat och
ansvarstagande kristet lärjungaskap är en biblisk förutsättning till kyrklig kontaktförmedling som lösning.
Svenska pastorer bör upphöra att konservera svenska kyrkokulturers dysfunktionella gemenskaper och istället
reformera församlingarna till ansvarstagande kristna lärjungaskap.
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Förutom svensk mentalitet i allmänhet och svenska kyrkokulturer
i
synnerhet
utgör
kommunikationshinder en grundläggande svårighet till kristna relationer som kan leda till äktenskap. Kristet
lärjungaskap innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt
stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri.
Svenska pastorers ovilja att hjälpa i denna mänskligt elementära olycka förstärker den sociala exklusion som
svenska pastorer även är ursprungsorsak till. Svenska pastorer och präster har uteslutit min möjlighet att i
verkligheten söka en kristen hustru, eftersom svenska pastorer i Sverige inte hjälpsamt välkomnar till
lärjungamässig gemenskap. Gud vill välsigna, men svenska pastorer och präster hindrar välsignelsen.
…
Sent: Fri, 24 Aug 2007, 01:07
Subject: 211:e Vädjan om hjälp.
211:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraelfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Den 210:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att välkomnande
hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
Svenska Kyrkan i Kalmar svarade första gången, med en kort mening ”Vi ber dig vänligen att plocka bort oss
från din adresslista, tack!”.
…
Sent: Tue, 21 Aug 2007, 13:44
Subject: 210:e Vädjan om hjälp.
210:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrationde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 209:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Fri, 17 Aug 2007, 19:27
Subject: 209:e Vädjan om hjälp.
209:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges antisemitiska trossamfund
Hej!
Tvåhundranionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Den 208:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkliga personer. Ingen kyrka i Sverige besvarade den
208:e vädjan om hjälp.
En obekant person

(marie.grahn@comhem.se) kommenterade med blinda pingst-klichéer ”Har läst ganska många av dina
"vädjandebrev". Jag tycker det verkar om om du är oerhört besviken och bitter. Visst kan man bli besviken på människor, pastorer och andra "vanliga
dödliga", men det ligger på vars och ens ansvar att inte bli bitter. Är det inte bättre om du försöker stryka ett streck över det som varit. Förlåt dem
du behöver förlåta och be om förlåtelse där det behövs. Då vill Gud upprätta dig och då tror jag det finns alla förutsättningar för dig att både hitta
församling och hustru. Jag tror att den helige Ande kommer att leda dig till rätt plats utan att just pastorn i den församlingen ger dig en inbjudan.
Men för att kunna höra den helige Ande tala måste man ha ett mjukt hjärta, och vägen dit går alltid genom att släppa den egna stoltheten, ödmjuka
sig och be om förlåtelse.”

Det är oansvarigt att inte korrigera ett förvirrat prästerskap. Heretiska och onda svenska
pastorer bör omvända sig till Gud så att de upphör att förleda svenska människor till helvetet? Gud kan
återupprätta svenska pastorer och präster. Gud vill på nytt befästa sitt rike i Sverige, men dessa svenska
pastorer och präster vill inte ödmjuka sig inför Guds vilja. Den heliga Ande vill leda även dessa svenska pastorer
till frälsning och omvändelse, om de vill omvända sig till Gud. Sveriges pastorers stolthet riskerar att leda dem
till fördärvet, med många naiva människor i deras följe.
En anonym präststudent kommenterade ”Hej!

Jag är varken hjärtlös, huvudlös eller obarmhärtig och hoppas att jag tjänstgör under
Guds direktiv. Hur har Du tänkt Dig deltaga i kyrkan och den kristna gemenskapen? Vill poängtera att Svenska kyrkan inte är någon
äktenskapsförmedling. Vad som sen sker i livet under trons vandring i Jesu fotspår det vet vi inget om men tron och hoppet bär oss. Guds välsignelse!
Hälsn. från en blivande präst.”

Jag hjälper människor utanför kyrkans väggar till en frälsande tro på Jesus Kristus. Det
vill jag fortsätta med. Teologiska högskolor i Sverige vill däremot förhindra framtida förkunnelse av ett sant
evangelium och stävja evangelisation (läs: www.nenzen.net/HomO_THS_050302.pdf, samt www.kyrkor.be/english.htm). Den
återkommande falska anklagelsen att jag skulle söka äktenskapsförmedling har dementerats åtskilliga gånger
tidigare (läs bl a: www.kyrkor.be/051118.htm).
Sveriges Kristna Råd uttalade 2007-05-31 "Sveriges Kristna Råd förenar sig med kyrkor i det Heliga landet och
över hela världen i bön för ett slut på ockupationen..." Jag skrev brev till Pingst FFS adresserat till dess
ordförande Sten-Gunnar Hedin med begäran om förtydliganden. Ynkryggen har naturligtvis inte besvarat. Jag
skrev följande:
” Sten-Gunnar Hedin.
Tre frågor:
1)
Samtycker Sten-Gunnar Hedin med Sveriges Kristna Råds uttalande
(http://www.skr.org/arkiv/uttalandearkiv/5.70949694112f07101bc8000792.html) att "Sveriges Kristna Råd förenar sig med kyrkor i det
Heliga landet och över hela världen i bön för ett slut på ockupationen..." genom sin ordinarie representation i SKR styrelse?
2)
Samtycker Pingst FFS med SKR uttalande 2007-05-31?
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3)
Vilken stat/auktoritet ockuperar vad?
Vänligen besvara! ”
Läs:

…

1
1
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Mosebok
Mosebok
Mosebok
Mosebok
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17:7-8
15:18-21
34:2-12
11:10-12

Sent: Tue, 14 Aug 2007, 14:36
Subject: 208:e Vädjan om hjälp.
208:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 207:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Fri, 10 Aug 2007, 14:50
Subject: 207:e Vädjan om hjälp.
207:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 206:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tue, 7 Aug 2007, 19:18
Subject: 206:e Vädjan om hjälp.
206:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrasjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Den 205:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Osby Lutherska Missionsförening tillhörande samfundet ELMBV svarade välment ”Sänder dig här en

sång av Lina Sandel
som manar oss att söka hjälpen hos Herren. Människor kan ej hjälpa men Herren vill leda oss och hjälpa oss i alla livets olika skiften. Han känner oss
och vet våra behov bättre än någon människa. Se t ex Davids psalm 139”.

Påståendet att människor inte kan hjälpa naturliga
behov är oförståndigt. Gud kan hjälpa övernaturligt, men där en naturlig längtan har en naturlig lösning
(kommunikation samt kristet lärjungaskap) framstår hävdandet att människor skulle sakna möjlighet att hjälpa
som tanklöst. Läs tidigare brev: www.kyrkor.be/050302.htm och www.kyrkor.be/051118.htm.

(Bibeln, Lukas 10: 25-37)
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står
skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av
hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville mannen försvara sig
och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av
honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och
när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som
färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans
sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två
denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre
tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till
honom: "Gå du och gör som han."

Pastorn och församlingsföreståndaren i Eskilstuna Missionsförsamling (S:t Eskilskyrkan) som är en del av
Svenska Missionskyrkan svarade ”Hej! Vår församling i Eskilstuna tillhör de församlingar som mottagit dina mail under flera år. Du har
adresserat duina upprop till församlingar i Stockholm. Jag önskar att du plockar bort oss ur din sändlista. Hälsningar Claes-Göran Ydrefors”
…
Sent: Fri, 03 Aug 2007, 12:46
Subject: 205:e Vädjan om hjälp.
205:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 204:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tue, 31 July 2007, 22:27
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Subject: 204:e Vädjan om hjälp.
204:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrafjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige ...
Den 203:e vädjan om hjälp kommenterades av totalt fyra kyrkor; två kyrkor utanför Stockholmsregionen och
två kyrkor inom Stockholmsregionen enligt nedan
EFS officiella kontaktperson i Karlskrona svarade ”Jag är ingen pastor och ber er omedelbart upphöra med att
sända era brev om Vädjan om hjälp. MVH, jan.karp@bth.se”.
Pingstkyrkan i Jönköping svarade via dess pastor Sam Wohlin ”Tack för alla dina mail. Jag önskar dig allt gott i
livet. Men jag vore tacksam om du tar bort mig från din maillista nu. Vänliga hälsningar! Sam Wohlin,
Pingstkyrkan Jönköping”.
Svenska kyrkan i Huddinge svarade korrekt med att välkomna Huddingebor till medlemmar, och övriga till att
besöka deras gudstjänster. Däremot förvillar kyrkoherden i Huddinge vid bästa tolkning de snarlika begreppen
äktenskapsförmedling respektive kontaktförmedling, och vid sämre verklighet missförstår kyrkoherden
Kristendom. ”[...] Då det gäller din andra fråga ser jag ingen möjlighet att hjälpa dig. Äktenskaplig gemenskap förmedlas inte av församlingar.
Det är dock så att många människor finner en livskamrat i den kristna gemenskapen. Vänligen, Lars Jonsson, kyrkoherde i Huddinge församling”.
En Bibeltroende kristen kan inte kompromissa i avseende till Bibelns krav om nödvändigheten att i Jesu
efterföljelse vilja hjälpa sin nästa. Jag skulle aldrig acceptera att en person utvalde en fru åt mig. Ingen pastor
har bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Endast jag själv respektive
kvinnan själv kan göra ett sådant val. Däremot innefattar församlingarnas ansvar viljan att hjälpa sina syskon i
Kristus. Kontaktförmedling på relationsbasis tillhör ett ansvarstagande kristet lärjungaskap. Ännu en gång
hänvisar jag till tidigare brev, bland annat www.kyrkor.be/051118.htm. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa
saknar Bibliskt stöd.
Hör och häpna, även från det heretiska samfundet Svenska Kyrkans homosexualitetsvälsignande kyrkokansli
kom ett svar. Trots samfundet Svenska Kyrkans graverande missförstånd om både Kristendom och min vädjan,
visar dess kyrkokansli trots allt (efter 203 vädjanden!!) en professionell stil i sitt svar. Välsignande av
homosexuella äktenskap är inspirerat av Satan. Svenska Kyrkans kyrkokansli har inte endast lyckats med att
förvränga och avvisa Guds Ord, men också konststycket att misstolka min vädjan om hjälp. Som jag åtskilliga
gånger har dementerat tidigare; jag söker inte äktenskapsförmedling.
” Hej Torsten! Tack för ditt e-brev.
Du vädjar om två saker. Din första vädjan handlar om tillhörighet i en kristen kyrka. Du är välkommen att tillhöra Svenska kyrkan och delta din
församlings gemenskap. Ta kontakt med din lokala församling och hör hur de kan tillfredsställa dina behöv om kristen gemenskap. Församlingarna
har olika utbud, men alla har någon form av aktiviteter som kan skapa gemenskap. Du kan också tala med prästerna i församlingen för vägledning.
Kontaktuppgifter till församlingen hittar du på vår webbplats, www.svenskakyrkan.se under "Sök församling" uppe i högra hörnet.
Din andra vädjan, om äktenskapsförmedling, ligger utanför Svenska kyrkans pastorala ramar. Vi bedriver ingen medveten äktenskapsförmedling,
varken kristen eller någon annan. Det är dock säkert inte ovanligt att det uppstår personliga relationer mellan människor som söker samma
aktiviteter. Återigen kan jag hänvisa dig till prästen i din församling om du vill diskutera detta utförligare.
Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.
Med vänlig hälsning,
Sigurdur Hafthorsson
SVENSKA KYRKANS INFORMATIONSSERVICE
TELEFON: 018-16 96 00
FAX: 018-16 97 07
SVENSKA KYRKAN
POSTADRESS: 751 70 Uppsala
BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00 www.svenskakyrkan.se

...

”

Sent: Friday, July 27, 2007 6:23 AM
Subject: 203:e Vädjan om hjälp.
203:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundratredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 202:a vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
Möjligtvis är svenska pastorers ondska drivkraften till pastorernas vägran att respektfullt kommunicera och att
välkomnande hjälpa, som internationella människor däremot gör. Icke-svenska pastorer handlar efter Guds
direktiv på sätt som svenska pastorer är blinda till.
…
Sent: Tuesday, July 24, 2007 10:55 AM
Subject: 202:a Vädjan om hjälp.
202:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
198

199

Tvåhundraandra
gången
vädjas
till
kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 201:a vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, July 20, 2007 8:36 AM
Subject: 201:a Vädjan om hjälp.
201:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 200:de vädjan om hjälp kommenterades av två pingstkyrkor utanför Stockholmsregionen. De två
pingstkyrkorna meddelade sin ovilja att motta ytterligare vädjandebrev. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen
besvarade den 200:de vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige undviker att
välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har genom detta valt att inte tjänstgöra under
Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, July 17, 2007 10:50 AM
Subject: 200:de Vädjan om hjälp.
200:de Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Tvåhundrade gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Den 199:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka inom Stockholmsregionen. Svenska Missionskyrkan,
genom Abrahamsbergskyrkan (www.abrahamsbergskyrkan.se) i Bromma inom Stockholmsregionen, hotade med
juridiska ingripanden om jag inte upphör att vädja till kyrkor om hjälp. Abrahamsbergskyrkan har aldrig tidigare
besvarat min vädjan om hjälp. Denna missionskyrka skrev ”If you don't stop your spamming we will take legal action as
it is forbidden by law to repeatedly send unwanted e-mail, aka Spam. Anders Ingelstam” [anders@acumenta.se] Eftersom Anders
Ingelstam identifierar sig som feminist och Fi-sympatisör är Abrahamsbergskyrkans hotelse mer förståelig. Varje
pastor och kyrka som känner sig störd och därför har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare
vädjandebrev har respekterats.
…
Sent: Friday, July 13, 2007 11:46 AM
Subject: 199:e Vädjan om hjälp.
199:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till Sveriges obarmhärtiga pastorer
Hej!
Hundranittionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Sverige om hjälp …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 198:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra
under Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, July 10, 2007 11:08 AM
Subject: 198:e Vädjan om hjälp.
198:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor i Sverige
Hej!
Hundranittioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 197:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra
under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, July 06, 2007 11:36 AM
Subject: 197:e Vädjan om hjälp.
197:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor i Sverige
Hej!
Hundranittiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 196:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra
under Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, July 03, 2007 11:40 PM
Subject: 196:e Vädjan om hjälp.
196:e Vädjan om hjälp.
199

Vädjan till kyrkor

200

Hej!
Hundranittiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 195:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa svenska pastorer i Sverige
undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga svenska yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra
under Guds direktiv.
…
Sent: Fri, 29 Jun 2007 17:51
Subject: 195:e Vädjan om hjälp.
195:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundranittiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 194:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En kyrklig representant
svarade ”Har du provat att kontakta Brommadialogen? (www.brommadialogen.se) Jag var på en konferens som de
anordnade under midsommar. Den var mycket givande.” Att Guds människosyn är holistisk innebär inte att
alternativ medicin, halvflum eller panteistisk spiritualitet kan ersätta evangeliets tydlighet och absoluta sanning.
Nej, jag söker en lärjungamässig kristen kyrka. Eftersom Sveriges svenska pastorer tycks sakna normalt vett,
vill de svenska pastorerna inte hjälpsamt välkomna. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 194:e
vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges
obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Mon, 25 Jun 2007 10:42
Subject: 194:e Vädjan om hjälp.
194:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundranittiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 193:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrklig person utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa.
Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Fri, 22 Jun 2007 11:53
Subject: 193:e Vädjan om hjälp.
193:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundranittiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 192:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En karakteristiskt vidrig
svensk pastor svarade fördomsfullt. Den svenska församlingsföreståndaren och pastorn i Aneby Alliansförsamling
tillhörande Svenska Alliansmissionen skrev ”Snälla människa! Sluta att skräpa ner vår brevbox med dina meningslösa brev. Vår
församling har inget med detta att göra. Jag råder dig att skaffa en själavårdare eller psykoterapeut/psykolog som kan hjälpa dig vidare i livet. Det
måste vara fruktansvärt att leva med dessa inre låsningar. Har du skickat 192 brev och inget har hänt är det kanske dags att inse att detta sätt att

överösa kyrkor och församlingar med dina brev inte har någon verkan alls. För övrigt är jag osäker på vad du vill åstadkomma. /Christer Karlsson”.

Om denna svenska Alliansförsamling hade varit Jesuscentrerad skulle kyrkan ha svarat som Jesus skulle ha
svarat; med vilja att hjälpa och välkomnande. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 192:a vädjan
om hjälp.
…
Sent: Tue, 19 Jun 2007 13:16
Subject: 192:a Vädjan om hjälp.
192:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundranittioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 191:a vädjan om hjälp kommenterades av en anonym svensk kyrka. Den knepiga svenska kyrka svarade
”Tyvärr tror jag inte att vi som församling kan hjälpa dig. Om du söker församling, så får du naturligtvis komma hit, men här finns inga yngre
människor. Jag ser inte församlingen som en äktenskapsförmedling. Det är nog bättre om du söker på egen hand! ” Den svenska ”kyrkan”
missuppfattar Kristendom. Jag kan inte kompromissa i avseende till Bibelns krav om nödvändigheten att vilja
hjälpa sin nästa. Jag skulle aldrig acceptera att en person utvalde en fru åt mig. Ingen pastor har bibliskt mandat
att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Endast jag själv respektive kvinnan själv kan
göra ett sådant val. Däremot är det församlingens sak att vilja hjälpa. Kontaktförmedling på relationsbasis tillhör
ett ansvarstagande kristet lärjungaskap. Igen hänvisar jag till www.kyrkor.be/051118.htm. Hjärtlösa eller huvudlösa
pastorer i Sverige undviker att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte
tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Fri, 15 Jun 2007 11:47
Subject: 191:a Vädjan om hjälp.
191:a Vädjan om hjälp.
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Vädjan till kyrkor

201

Hej!
Hundranittioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 190:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker
att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Tue, 12 Jun 2007 12:06
Subject: 190:e Vädjan om hjälp.
190:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundranittionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 189:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker
att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Fri. 8 Jun 2007 03:29
Subject: 189:e Vädjan om hjälp.
189:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 188:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker
att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Monday, June 04, 2007 7:31 PM
Subject: 188:e vädjandebrevet
188:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 187:e vädjan om hjälp kommenterades av en EFS-kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, June 01, 2007 11:00 AM
Subject: 187:e Vädjan om hjälp.
187:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 186:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker
att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Tuesday, May 29, 2007 10:42 AM
Subject: 186:e Vädjan om hjälp.
186:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 185:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen och två kyrkor inom
Stockholmsregionen.
Pingstkyrkan i Nacka inom Stockholmsregionen svarade första gången någonsin ”Var vänlig och ta bort oss från
er maillista. Tack. Pingstkyrkan Nacka”. Pingstkyrkan Nackas lojalitet till Filadelfiakyrkan i Stockholm är
uppenbarligen starkare än dess lojalitet till sannfärdighet, rättrådighet och barmhärtighet.
Bergskyrkan i Hässelby inom Stockholm
föregående 185:e brevet ”Hej igen och tack

(www.bergskyrkan.se)

tillhörande Evangeliska Frikyrkan replikerade det

för att du raderat oss ur ditt register. Vi kan väl vara överens om att denna form av
kontaktskapande är helt meningslös och ofruktbar. Jag har läst dina utförliga och välformulerade utläggningar och min reflektion är att om du använde
all den tid du lägger ner på detta till att gå utanför din egen värld och söka dig mänskliga kontakter skulle du nog snart komma ut ur ditt ältande. Vårt
råd är Lev livet levande, umgås med fysiska personer och ägna inte all din tid åt att slåss med väderkvarnar. Till slut blir man rättshaverist annars och
rättshaverister är det ingen som orkar med i längden eftersom deras behov är omöjliga att tillfredsställa. Bästa hälsningar och önskan om att du tar
vara på det enda liv du har. Bjud in Jesus och den helige Ande i ditt liv och du ska inom dig själv få vägledning fram till hela fulla sanningen. ”

Hur
denne kyrkliga svensk tänker är oklart. Den kyrkan kanske uppfattar att kontaktskapande är meningslöst och
ofruktbart. I motsats till denne kyrkliga svensk anser jag att tvåvägs- och flervägskommunikation är nödvändiga
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förutsättningar
till
kontaktskapande
respektive samhällspåverkan. Oempatiska svenska pastorer som
vägrar att kommunicera saknar däremot meningsfull kontakt och trovärdig verksamhet. Jag söker en
lärjungamässigt kristen gemenskap och kommunikation med en kristen kvinna, men eftersom jag är utesluten
och inte heller hjälpsamt välkommen till en kyrka i Sverige, fortsätter min vädjan, tills det att en kyrka i Sverige
vill hjälpsamt välkomna. Om svenska pastorer istället omvänder sig till att tjänstgöra under Guds direktiv,
kommer även svenska pastorer att vilja värdesätta barmhärtighet, hjälpsamhet och kärlek. Svenska predikanters
ord är billiga när svenska predikanter saknar aktion. Vettiga pastorer i lärjungamässigt kristna kyrkor i t ex USA
skulle ha besvarat min vädjan omgående, sannolikt med en liknande fiktiv text ”Du är varmt välkommen till
kyrkan. Jag som pastor för församlingen vill gärna träffa dig och samtala, så att jag kan hjälpa dig in i vår
lärjungamässiga gemenskap och hjälpa dig i kontakt med ogifta kristna kvinnor i vår kyrka. Vi har naturligtvis
inga garantier till äktenskap, men vi ser det som ett privilegium att få hjälpa människor i deras nöd.” Om en
svensk pastor hade svarat liknande, skulle denna vädjan om hjälp ha varit löst. Eftersom svenska pastorer saknar
vilja att hjälpa, fortgår min vädjan tills någon svensk pastor omvänder sig till Gud. Bergskyrkans antydan att jag
i detta skulle uppfattas som rättshaverist tolkas endera som psykologiska försvarsmekanismer (rationalisering
och förnekande), eller bristande förstånd.
…
Sent: Friday, May 25, 2007 9:18 AM
Subject: 185:e Vädjan om hjälp.
185:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 184:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen och av en kyrka i
Stockholm. Ytterligare två personer kommenterade, med respektfulla brev via, webbsidan kyrkor.be.
En pastor inom EFS utanför Stockholm rekommenderade ”Det jag kan rekommendera dig, gå till en kyrka, ge dig
till känns, lär känna människor.” Ingen vettig människa skulle vilja besöka en kyrka som avvisar dig eller
nonchalerar dina kommunikationsförsök, vilket svenska pastorer gör. Med en sådan svenskpastoral attityd
sjunker kyrklighetens medlemssiffror.
Bergskyrkan i Hässelby inom Stockholm (www.bergskyrkan.se) tillhörande Evangeliska Frikyrkan svarade nu första
gången efter flera år av vädjan dit ”Eftersom vi varken bedriver äktenskapsförmedling eller annan intressegemenskapsförmedling, utan
bygger vår verksamhet på att intresserade personer själva får besöka vår gemenskap och där personligen ta ställning till om det blir aktuellt med
vidare kontakt, önskar vi att bli förskonade från dina enformiga mail i fortsättningen. Det är som att bli bombad med spam och till skillnad mot dig har
vi faktiskt viktigare saker att göra än att skicka meningslösa mail veckorna i ända. ”

Bergskyrkan i Hässelby har med andra ord
viktigare saker att göra än att kommunicera med människor, samt välkomna och vilja hjälpa människor som ber
om dess hjälp. Aldrig någonsin har jag efterlyst äktenskapsförmedling (läs: www.kyrkor.be/051118.htm).
…
Sent: Tuesday, May 22, 2007 6:16 AM
Subject: 184:e Vädjan om hjälp.
184:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 183:e vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker
att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Friday, May 18, 2007 11:18 AM
Subject: 183:e Vädjan om hjälp.
183:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 182:a vädjan om hjälp. Hjärtlösa eller huvudlösa pastorer i Sverige undviker
att välkomnande hjälpa. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Tuesday, May 15, 2007 8:29 AM
Subject: 182:a Vädjan om hjälp.
182:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 181:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
Svenska pastorers kärlekslösa respons till min enkla vädjan om hjälp och svenska prästers ovilja att välkomnande
hjälpa, i sökandet av lärjungamässigt kristen gemenskap och i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna,
påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga, omänskliga och grymma. Det skulle vara oansvarigt att
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inte uppmana Sveriges pastorer till omvändelse när evidensen är svenska pastorers obarmhärtighet,
omänsklighet och grymhet. Att Sveriges svenska pastorer kan uppfattas som extremt omänskliga, heretiska,
hycklande och obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag. För samhället bör kristna
pastorer utgöra föredömen i Kristuslikhet – inte varnande exempel på omänsklighet.
Varje församling utanför Stockholmsregionen kan välja att hjälpa indirekt. Om det existerar en svensk pastor
utanför Stockholm som inser att någon kyrka inom Stockholmsregionen bör vilja välkomnande hjälpa, bör den
kyrkan meddela den insikten till sitt samfund. De kristna i Sverige som inser att Sveriges svenska pastorer och
präster agerar okristligt och omänskligt genom att förvägra hjälp bör vänligen uppmana samfundsledningarna i
Sverige till besinning. Kristna utanför Sverige bör bedja för Sveriges svenska pastorer till deras omvändelse från
svenskpastoral obarmhärtighet, svenskpastoral omänsklighet, svenskpastoralt oförstånd och svenskprästerlig
heresi.
…
Sent: Friday, May 11, 2007 10:04 AM
Subject: 181:a Vädjan om hjälp.
181:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 180:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Tuesday, May 08, 2007 9:35 AM
Subject: 180:e Vädjan om hjälp.
180:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraåttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 179:e vädjan om hjälp kommenterades av två pastorat utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv. Likgiltighetens och obarmhärtighetens förkunnelse, som svenska pingsthycklare och andra svenska
pastorer indirekt förmedlar, skulle explicit kunna översättas till ”När en kristen broder vädjar efter din hjälp skall
du icke hjälpa. Oskyldigt exkommunicerade medlemmar skall aldrig få upprättelse eller hjälp.” Svenska pastorer
vet att jag vädjar om hjälp, men eftersom de är svenska pastorer vill de inte hjälpa.
…
Sent: Friday, May 04, 2007 11:02 AM
Subject: 179:e Vädjan om hjälp.
179:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 178:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, May 01, 2007 10:32 AM
Subject: 178:e Vädjan om hjälp.
178:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 177:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Konceptet av eftersträvan för rättvis social stratifiering överensstämmer med Guds vilja för människor och
samhällen. Trots ideologiska perversioner av denna grundtanke om social rättfärdighet, som konsekvens av
avvikelser från Gud eller förnekelsen av Gud, bör rättfärdiggörelsen i Jesus Kristus i samverkan med lydnad mot
Guds bud därför tillgivet hyllas särskilt av kristna, konventionellt på högtidsdagen första maj – men då som en
tribut för Guds samhällsordning.
…
Sent: Friday, April 27, 2007 8:34 AM
Subject: 177:e Vädjan om hjälp.
177:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 176:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra kyrkor utanför Stockholmsregionen.
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Salemkyrkan i Vargön svarade ”Vi

har ingen möjlighet att hjälpa dig och jag skulle tro att Internet inte är den plats du kan få hjälp, det

borde du ha insett efter alla dina vädjande. Därför vill jag att du respekterar vår önskan att slippa dessa mail.”.

Den kyrkan deklarerar fint
på sin webbsida, som en av dess grundvärderingar, att ”församlingen skall vara kulturellt relevant”. Internet är ett kulturellt
relevant kommunikationsmedium för etablering av initialkontakt. Efter åtskilliga vädjanden till svenska pastorer
inser den förståndige observatören att svårigheten inte är Internet, utan problemet är svenska pastorers
hårdhjärtade ovilja att välkomnande hjälpa.
Harmånger pastorat inom Svenska Kyrkan svarade oförstående ”Gemenskap i en kristen kyrka får man genom att söka upp olika
församlingar, inte genom att skicka tjatiga e-postbrev till alla möjliga! Detta handlande upplevs snarare som sjukt. ” Att ingen svensk präst
vill välkomnande hjälpa vittnar snarare om svenska prästers avsteg från Jesu efterföljelse i avkristnade svenska
kyrkor.
EFS Presskontakt svarade ”Jag svarade åpdetat redan för ett år sedan. Nu ber jag att ni inte lägger ut förfrågan
till den här adressen mer.” Yttrandet från EFS Presskontakt är inte med verkligheten överensstämmande. All
korrespondens med svenska kyrkor har bevarats. Varken EFS presskontaktens namn eller dennes adress har
tidigare svarat. Varje pastor som känner sig störd och därför har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare
vädjandebrev har respekterats.
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 176:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, April 24, 2007 10:19 AM
Subject: 176:e Vädjan om hjälp.
176:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 175:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Alla tre kyrkor tillhör
samfundet Svenska kyrkan och samtliga avvisade fortsatt vädjan. Norra Hagunda Församling (Svenska Kyrkan)
svarade med en mening koncist och exklamatoriskt ”Sluta för allt i världen att sända sånt skräp!!!!”. Varje svensk
präst som störs av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har
respekterats. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 175:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, April 20, 2007 8:43 AM
Subject: 175:e Vädjan om hjälp.
175:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 174:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen och även av en kyrka i
Stockholm. Pingstkyrkan i Västra Frölunda svarade ”Efter att under ett helt år fått mail från dig så känner jag att det är dags att ta

tag i detta… […] Tycker att Du skall ta personlig kontakt med en församling så kan Du komma in i gemenskapen På det viset. Att via mail försöka få
kontakt vad gäller dessa frågor tror jag inte är en bra lösning. Så lycka till i ditt sökande men tag gärna bort vår kyrka ur din lista.”

Pingstkyrkans
metod att ta tag i de kyrkliga problemen är hänvisning till personlig kontakt med någon kyrka i Stockholm. Om
det hade funnits en kyrka i Stockholm som var intresserad att hjälpa skulle den kyrkan ha kommunicerat viljan
att välkomnande hjälpa. Utifrån de svar som Sveriges samfundsledningar och Stockholms kyrkor har skickat till
mig framgår tydligt att, oavsett personligt möte, ingen av dessa samfund eller kyrkor vill hjälpa båda behoven.
Att i verkligheten vilja hjälpa andra människor är annat än dess teori och organisation.
Estniska kyrkan i Stockholm (kirik.se) välkomnade mig att återbesöka deras kyrka. Compassion is greater than
passion. Empatin ser människor medan passionen ser objekten och självet. Men visst återbesöker jag mycket
gärna denna vitala församling, trots att jag inte förstår ett dyft av estniska språket.
…
Sent: Tuesday, April 17, 2007 11:17 AM
Subject: 174:e Vädjan om hjälp.
174:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 173:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, April 13, 2007 10:07 AM
Subject: 173:e Vädjan om hjälp.
173:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 172:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En pastor i en
Missionskyrka skrev ”När nu Sveriges yrkespastorer "valt att inte följa Guds direktiv" undrar jag om inte du kan ägna din energi åt att själv
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söka en kvinna för äktenskap? Det har förmodligen varenda gift

205
yrkespastor själv gjort. Tror att din energi ger bättre utdelning så.”

Liksom många andra svenska pastorer misslyckas också denna svenska missionspastor att förstå sammanhanget.
Den svenska pastorn har inte insett kausalitetssambandet mellan min fortsatta vädjan om hjälp och förhållandet
att ingen kyrka uttrycker den kristna viljan att välkomna och hjälpa. Jag är evangelikalt troende och pånyttfödd
kristen. Därför är äktenskap med en icke-kristen kvinna otänkbart. Andelen kristna i Sverige kan estimeras till
fem procent. Kristna människor (bör) samlas i kyrkor. Eftersom jag är utesluten från kyrkan i Sverige saknar jag
naturlig kontakt med andra kristna. Som exkommunicerad kristen i Sverige vädjar jag därför till övriga kyrkor
efter välkomnande till en lärjungamässig kristen församling. Kyrkligt sociala problem gestaltas särskilt tydligt i
Sverige. Svenskar är socialt relativt reserverade och misstänksamma mot främlingar. I svenska kyrkokulturer
förstärks ofta hindren till ett sunt socialt umgänge. På grund av svenska kyrkors extra underskott av socialt
kapital och den försvårande kontakten med svenskar i synnerhet, behövs kompletterande former och forum för
kommunikation. Relationsbaserat och ansvarstagande kristet lärjungaskap är en biblisk förutsättning till kyrklig
kontaktförmedling som lösning. Svenska pastorer bör upphöra att konservera svenska kyrkokulturers
dysfunktionella gemenskaper och istället reformera församlingarna till ansvarstagande kristna lärjungaskap.
Förutom svensk mentalitet i allmänhet och svenska kyrkokulturer i synnerhet utgör kommunikationshinder en
grundläggande svårighet till kristna relationer som kan leda till äktenskap. Kristet lärjungaskap innefattar att
hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet
och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri. Svenska pastorers ovilja att hjälpa
i denna mänskligt elementära olycka förstärker den sociala exklusion som svenska pastorer även är
ursprungsorsak till. Svenska pastorer och präster har uteslutit min möjlighet att i verkligheten söka en kristen
hustru, eftersom svenska pastorer i Sverige inte hjälpsamt välkomnar till lärjungamässig gemenskap. Gud vill
välsigna, men svenska pastorer och präster hindrar välsignelsen. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen
besvarade den 172:a vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, April 10, 2007 11:23 AM
Subject: 172:a Vädjan om hjälp.
172:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 171:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, April 06, 2007 10:51 AM
Subject: 171:a Vädjan om hjälp.
171:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 170:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv. En kommentar inkom däremot via webbsidan kyrkor.be ” Blir lite förvånad
över att du lägger så mycket energi på att marknadsföra dina åsikter. Är du alldeles säker på att du haft ett öppet sinne och ett lyssnade öra till de
personer och samfund du varit i kontakt med?”

Det rådande tillståndet har sitt ursprung i, och fortlöpande sin näring från,
svenska pastorers synder. Om svenska pastorer istället hade valt sanning och godhet skulle det marknadsförda
problemet inte existera. Jag har klarlagt svenska prästers ondska, lögner, oförstånd, obarmhärtighet, högmodiga
stolthet, hyckleri och heresi - bl a med citat från dessa svenska pastorer. Den förståndiga människan kan förstå
detta. Det finns ingen annan utväg för svenska pastorer (eller någon annan) än omvändelse till Gud.
…
Sent: Tuesday, April 03, 2007 10:18 AM
Subject: 170:e Vädjan om hjälp.
170:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 169:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, March 30, 2007 11:36 AM
Subject: 169:e Vädjan om hjälp.
169:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 168:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En kyrkligt svarande
svensk skrev ”Vad är det som gör att du skickar ut dina vädjanden till kyrkor i hela landet? Jag förstår inte riktigt varför du väljer den här taktiken.
Du måste inse att det finns en risk att man tröttnar efter att ha fått åtminstone de senaste hundra mailen.” Dessa vädjanden skickas till
kyrkor i Sverige primärt därför att jag söker en kristen kyrka som vill bistå de två nämnda behoven: tillhörighet
i en lärjungamässig kristen kyrka, samt lärjungaaktigt förmedlad kontakt med kristna kvinnor. Det sekundära
syftet är att pastorer utanför Stockholm och i utlandet skall uppmärksamma Sveriges svenskpastorala problem
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och därför bedja för, och influera, de svenska pastorerna till omvändelse från svenskpastoral
obarmhärtighet, omänsklighet, oförstånd och heresi. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 168:e
vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, March 27, 2007 9:48 AM
Subject: 168:e Vädjan om hjälp.
168:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 167:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, March 23, 2007 9:26 AM
Subject: 167:e Vädjan om hjälp.
167:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 166:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, March 20, 2007 8:43 AM
Subject: 166:e Vädjan om hjälp.
166:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 165:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
I Sverige kan kristen teism framställas som en vanföreställning. Människor som i Sverige bekänner evangelikal
kristendom som sann kan inom svensk sjukvård attribueras tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär.
Kristna som dessutom tror att Jesus Kristus är Guds Son, att Jesus Kristus är världens enda frälsare ifrån synd
och till evigt liv, att Jesus Kristus kan bota kroppsliga sjukdomar idag, och att Guds helig Ande kan tala till
människor idag kan i Sverige diagnostiseras som personlighetsstörda. I Sverige betraktas inte min kristna
bekännelse och tro som signifikativt för en pånyttfödd kristen – i Sverige är jag istället officiellt fastställd som
personlighetsstörd på grund av min kristna bekännelse och tro.
I Sverige kan en person som utesluts ur svenska Pingströrelsen utan objektiv motivering definieras av
Pingströrelsen som en besvärlig människa. Pingströrelsens föreståndare Sten-Gunnar Hedin har konstaterat,
genom hans utsedda ombud (www.kyrkor.be/pingst.htm), att jag inte kan frikännas från anklagelsen att utgöra en
besvärlig människa. Pingströrelsen har inte redogjort annat skäl till sin förolämpning än Kjell-Axel Johanssons
grundlösa ärekränkningar mot mig. (Kjell-Axel Johansson är ledaren för New Wine Sverige och pastor i
Elimkyrkan i Stockholm. Läs www.kyrkor.be/061110.htm).
I Sverige sanktioneras diskriminering av evangelikalt troende kristna från antagning till teologiska studier vid
högskola. Den statligt subventionerade Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) tillåts att diskriminerande
särbehandla sökande från antagning till studieplats om sökanden offentligt har tillkännagivet att homosexualitet
är en synd mot Gud. (Läs: www.kyrkor.be/060328.htm och www.nenzen.net/THS_liberalteologi.pdf)
I Sverige har samfundet Svenska kyrkan som pionjär deklarerat beredskap att förrätta civilrättsligt giltiga
partnerskap för homosexuella. Homosexuell utlevelse är avskyvärt, skamligt, naturvidrigt och en synd mot Gud.
De präster som viger homosexuella syndar mot Gud, därför att de inte känner Gud. Människor som ingår
homosexuell vigsel omöjliggör Guds rike till sin arvedel. Homosexuellt äktenskap är en omöjlig väg till Gud, men
ångerfull omvändelse ifrån homosexualitet kan bemötas av Guds nåd. Utifrån Svenska kyrkans heretiska
deklaration om beredskap att viga homosexuella par kan Svenska kyrkan som samfund idag inte
rättfärdigas som ett kristet samfund.

…

Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller
de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall
ärva Guds rike.
(1 Korintierbrevet 6:9-10)

Sent: Friday, March 16, 2007 10:26 AM
Subject: 165:e Vädjan om hjälp.
165:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
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Ingen kyrka i Sverige besvarade den 164:e vädjan om
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
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hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta

Sent: Tuesday, March 13, 2007 10:49 AM
Subject: 164:e Vädjan om hjälp.
164:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 163:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Pingstkyrka utanför
Stockholmsregionen som aldrig tidigare har kommunicerat svarade för första gången ”Återigen... ta bort oss från din
mejllista....”. Pingstkyrkans kortfattade svar med sken om tidigare besked är naturligtvis pingstkyrklig osanning.
Den administrativa chefen vid samfundet Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner svarade med
sedvanlig svenskpastoral ignorans ”Jag vore tacksam om jag slapp få dina mail i fortsättningen. Jag tror kanske inte att ditt
tillvägagångssätt för att få hjälp är det mest väl valda. Fruar distribueras inte per mail. Det kan knappast heller vara en församlings
uppgift att se till att församlingsmedlemmarna blir gifta.” Det svenska samfundets infantila slutledning avslöjar

samfundets okunskap om Gud, samfundets okunskap om bibliskt kristet lärjungaskap, samfundets okunskap om
de faktiskt besvärliga livsomständigheter som svenska kyrkor har vållat mot mig, och samfundets blindhet för
kausalitetssambandet mellan min fortsatta vädjan om hjälp och förhållandet att ingen kyrka uttrycker den kristna
viljan att välkomna och hjälpa. (Angående barmhärtighet, kontaktförmedling och ”fru-distribution” läs:
www.kyrkor.be/051118.htm) Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 163:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, March 09, 2007 9:16 AM
Subject: 163:e Vädjan om hjälp.
163:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 162:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tue, 06 Mar 2007 07:15:59
Subject: Fwd: 162:a Vädjan om hjälp.
162:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 161:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
En student från Australien vid ett svenskt universitet bekände till mig denna vecka ”Swedish people are so
unfriendly and cold.” Under de många år som jag har vistats i Sverige har utländska studenter bekräftat för mig
samstämmiga omdömen om det svenska samhället. Att ingen ’kristen’ pastor i Sverige vill lyda Gud genom att
vilja hjälpa, trots 161 vädjanden om hjälp till svenska pastorer, bekräftar den obarmhärtiga attityden bland
svenska pastorer; en icke-kristen attityd som knappast kan båda väl för människorna i Sverige – och inte heller
för mig.
…
Sent: Friday, March 02, 2007 9:12 AM
Subject: 161:a Vädjan om hjälp.
161:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 160:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
Internationella enkätundersökningar 1999 (www.worldvaluessurvey.org) visade att svenskar hade de mest
avvikande värderingarna i världen. Att därför också svenska pastorer kan uppfattas som extremt omänskliga,
heretiska, hycklande och obarmhärtiga har sannolikt samband med pastorernas svenska sinnelag.
…
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…
Landet annorlunda
Uppgifter från World Values Survey, 1999 (www.worldvaluessurvey.org):
I am going to name a number of organisations. For each one, could you tell me how much confidence you have in them: is it a great deal of confidence,
quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all: The churches?

Generally speaking, do you think that the churches in your country are giving adequate answers to the moral problems and needs of the individual?
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Generally speaking, do you think that the churches in your country are giving adequate answers to the problems of family life?

Apart from weddings, funerals and christenings, about how often do you attend religious services these days?

Please say, for each of the following, how important it is in your life: Religion?

209

210

Which, if any, of the following do you believe in: God?

How important is God in your life? Please use this scale to indicate- 10 means very important and 1 means not at all important.

Do you take some moments of prayer, meditation or contemplation or something like that?

210

211

Here are two statements which people sometimes make when discussing good and evil. Which one comes closest to your own point of view?
A. There are absolutely clear guidelines about what is good and evil. These always apply to everyone, whatever the circumstances.
B. There can never be absolutely clear guidelines about what is good and evil. What is good and evil depends entirely upon the circumstances at the
time.

Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between:
Homosexuality?

Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between: Divorce?
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Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between: Abortion?

Integrationsverkets rapportserie 2005:03

(www.integrationsverket.se/tpl/NewsPage____2660.aspx):

”Sammanfattningsvis kan man således i ett internationellt perspektiv säga att Sverige är annorlunda på två olika sätt. För det första är den svenska
kulturen annorlunda genom en stark uppslutning runt de emancipativa frihetsvärdena och en svag betoning på de traditionella värderingarna. För det
andra är den svenska levnadsstandarden mycket hög.”

…

Sent: Tue, 27 Feb 2007 07:24:24
Subject: 160:e Vädjan om hjälp.
160:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 159:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, February 23, 2007 9:23 AM
Subject: 159:e Vädjan om hjälp.
159:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 158:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En ordförande i en
ekumenisk kyrka förringar min trovärdighet genom att min vädjan inte sänds från samma e-post adress ”En annan
sak som du bör fundera över om du ska fortsätta med dessa utskick är att du skickar ut mailen från olika avsändare i princip varje gång vilket jag som
mottagare inte tycker ger någon större trovärdighet till dina mail. Bara ett tips som du kanske kan göra något åt. ”

Ordföranden omnämner
inte svenska pastorers trovärdighet i deras vägran att vilja hjälpa, trovärdigheten i svenska prästers heresi eller
trovärdigheten i svenska pastorers hyckleri. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 158:e vädjan
om hjälp.
…
Sent: Tuesday, February 20, 2007 7:12 AM
Subject: 158:e Vädjan om hjälp.
158:e Vädjan om hjälp.
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Vädjan till kyrkor
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Hej!
Hundrafemtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 157:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, February 16, 2007 5:35 AM
Subject: 157:e Vädjan om hjälp.
157:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 156:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, February 13, 2007 7:25 AM
Subject: 156:e Vädjan om hjälp.
156:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 155:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, February 09, 2007 10:56 AM
Subject: 155:e Vädjan om hjälp.
155:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 154:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, February 06, 2007 9:40 AM
Subject: 154:e Vädjan om hjälp.
154:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 153:e vädjan om hjälp besvarades av en kyrka inom Stockholmsregionen. Pastorn i Södertälje Baptistkyrka
svarade förnuftsstridigt ”Jag har två uppmaningar till dig. 1. Att du själv söker dig till en kyrka och en gemenskap
2. Att du slutar att misskreditera präster och pastorer.” Det faktum att jag oförtrutet har sökt en kyrka i Sverige
som tillmötesgående vill välkomna till kristen lärjungagemenskap sedan Pingst FFS exkommunicerade mig år
2002 vidkommer inte denne svenske pastors intellekt. Eftersom jag i vädjandebreven och på webbsidan
www.kyrkor.be har belagt varje subjektivitet och värdeomdöme kring svenska pastorer med korrekta uppgifter
från verkligheten, med exakta citat av präster och pastorer, med hänvisningar till Bibelcitat, och med hållbar
argumentation, diskrediterar jag inte svenska pastorer utan solid grund. Svenska pastorer misskrediterar sig
själva genom missrepresentation av Kristendom. Orättfärdigt utdömande pastorer, obarmhärtiga svenska
pastorer och heretiska svenska präster antyder några av källorna till Sveriges sekularisering, med tilltagande
islamisering.
…
Sent: Friday, February 02, 2007 7:23 AM
Subject: 153:e Vädjan om hjälp.
153:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 152:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, January 30, 2007 7:27 AM
Subject: 152:a Vädjan om hjälp.
152:a Vädjan om hjälp.
Hej!

Vädjan till kyrkor
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Hundrafemtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 151:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, January 26, 2007 10:15 AM
Subject: 151:a Vädjan om hjälp.
151:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 150:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv. Däremot inkom en kommentar externt via webbsidan kyrkor.be
genom en svensk ”kristen observatör” som skrev ”Torstens reaktion: Torsten blir upprörd då ingen vill ge en paketlösning
för båda hans behov. Pastorers reaktion: Fler och fler av pastorer upplever Torsten som självcentrerad och okapabel att ta till sig
kritik och förslag på hjälp. […] Pastorer har primärt i uppgift att tjäna sin församling och att nå ut till de onådda. Du sitter i ditt
hem och begär att Pastorer ska släppa detta viktiga uppdrag och söka upp dig för att hjälpa dig att hitta en fru.” Denne anonyme

kommentator fantasifullt missförstår min vädjan. Jesu efterföljares uppdrag är att tjäna sin nästa (Matt.20:2528) (servant leadership) och att göra alla folk till Jesu lärjungar (Matt.28:19-20). Om nödvändigheten att vilja
tjäna sin nästa har förklarats i tidigare brev (Läs: www.kyrkor.be/051118.htm). Många icke-svenska pastorer gör det
kristet naturliga; de välkomnar och vill hjälpa. Många svenska pastorer gör det okristna; de vill inte hjälpa, de
anklagar utan fog, de nonchalerar, de svarar spydigt och de svarar okunnigt. Skillnaden mellan svenska pastorer
och de pastorer jag träffar i t.ex. USA, Canada och England är ofta lika tydlig som dagens ljus skiljer från nattens
mörker. Jag återkom i januari från två veckors vistelse i USA där jag gästade ett par kyrkor och bönemöten
medan jag logerade hemma hos en Amerikansk pastorsfamilj. Oförmågan att se den uppenbara skillnaden mellan
svenska präster och sådant uppförande som den kristna Bibeln förespråkar vittnar kanske om en modern svensk
uppfattning om "kristendom".
…
Sent: Tuesday, January 23, 2007 10:17 AM
Subject: 150:e Vädjan om hjälp.
150:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 149:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, January 19, 2007 9:47 AM
Subject: 149:e Vädjan om hjälp.
149:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 148:e vädjan om hjälp besvarades av en kyrka inom Stockholmsregionen. Pastorn i Trefaldighets
Metodistförsamling i Stockholm svarade första gången någonsin sedan mitt första brev ”Tyvärr har vi ingen möjlighet
att hjälpa dig. Jag skulle råda dig att engagera dig i någon kyrka och inte söka kontakt per mail. Jag vill inte ha dina vädjanden
mer.” Pastorn inbillar sig att jag borde motiveras till engagemang i en kyrklig organisation innan kyrkans ledning

vill medmänskligt välkomna mig. En pastors vilja till mänskliga relationer skall föregå en pastors krav på
medlemmars prestationer. Pastorer som inte förmår att uppskatta människans intrinsikala värde före hennes
instrumentella värde saknar trovärdighet som kristna pastorer.
…
Sent: Tuesday, January 16, 2007 11:15 AM
Subject: 148:e Vädjan om hjälp.
148:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 147:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, January 12, 2007 6:40 AM
Subject: 147:e Vädjan om hjälp.
147:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 146:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Metodistkyrkan i södra
Sverige förargades ”JAG VILL INTE HA DINA SPAM LÄNGRE !!!!!!!!!!!!!!! Torste: -JAG TÄNKER ANMÄLA DIG OM DU INTE
SLUTAR! -INGEN PÅ METODISTKYRKANS VÄSTKUSTGÅRD VILL DET. SLUTA !!!!!!!!! ” Varje svensk pastor som störs av
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denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats.
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 146:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, January 09, 2007 7:50 AM
Subject: 146:e Vädjan om hjälp.
146:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 145:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv. Två externa kommentarer inkom via webbsidan kyrkor.be. En ’kristen’
svensk lojalt försvarade svenska pastorers illgärningar och sammanfattade sina tomma anklagelser ” Mitt råd till dig
Torsten är att sluta skylla dina egna misslyckanden på andra och härleda det till onda handlingar riktade mot dig. Kanske är det inte en
kontaktupprättande församling du behöver, utan samtalsterapi för att komma till självinsikt.” Den andra svenska ’kristna’ kommentatorn skrev
’broderligt’ ”Din verksamhet med uppåt hundrafemtio spam-brev verkar inte funka sådär vidarevärst bra? Kom inte tomten med någon brud i år heller
till dig? Troligtvis är din suktan efter en fru säkert rätt o riktig men du kanske borde fundera ut något annat sätt att träffa de tänkbara kandidaterna
eller förväntar du dig att pastorn ska komma släpandes med en kvinna till dig och att du tar första bästa som han kommer med? Varför inte logga in
på 7e-himlen och kolla i forumet där var nästa mingelträff för kristna singlar äger rum? Eller är det ett för banalt sätt för dig att socialisera med andra
människor? Personligen har jag aldrig träffat någon pastor som delar ut kvinnor likt en brödsbrytelse. Har du? Men broder, fortsätter du på det inslagna
spåret är jag ganska säker att när du en dag läggs i mullen så har du ännu inte fått någon hustru. Tyvärr alltså. Men du MÅSTE inse att det inte funkar
på något annat sätt än att du själv tar initiativet i ditt liv och gör något åt situationen du är i nu. Vad jag fattar så är du kring 40-strecket och det är
hög tid att skaffa fru och barn nu om det ska bli något av det hela. Visst kan man gå på tabbar med kvinnor, fråga mig. Jag fick tag på ett redigt
stolpskott som 20-åring och tyvärr gifte jag mig även med henne och fick ett barn som nu är sexton år. Vi skildes efter ett år och sen dess har hon
vandrat runt som en pokal bland olika män och dessutom varit gift 4 ggr totalt innan 33. Det kan man säga är starkt jobbat. Dessutom
pingstvän...suck.”

…

Sent: Tuesday, December 26, 2006 12:10 AM
Subject: 145:e Vädjan om hjälp.
145:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 144:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Pastorn i Fagersta Missionsförsamling kommenterade ”Däremot

ställer vi inte upp som äktenskapsförmedling, vi tror att det är en
djupt personlig sak att finna den partner som man vill dela sitt liv med, i äktenskaplig gemenskap. […] Jag skulle därför vara tacksam om vi blir
borttagna från mail-listan.”

Denna svenska pastors tanke exemplifierar en graverande förvillelse genom de snarlika
begreppen äktenskapsförmedling respektive kontaktförmedling, belyser den svenska pastorns individualistiska
människosyn, och illustrerar den svenska pastorns bristande insikt om de kristnas kallelse till Jesu efterföljelse
och till samhällsansvar. Kristet lärjungaskap innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte
vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet
och likgiltighet är hyckleri. Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte
kan förmedlas, men på relationsbasis kan kyrkan kontaktförmedla. (Läs: www.kyrkor.be/051118.htm)
…
Sent: Friday, December 22, 2006 11:00 AM
Subject: 144:e Vädjan om hjälp.
144:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 143:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Pastorn i Linnékyrkan tillhörande Svenska Missionskyrkan i Malmö svarade ”Du måste ha fullt upp med att hålla på att skicka

dessa brev. Finns det inget annat du kan lägga din dyrbara tid på? Du vet goda saker? Hjälpa andra. De som har det svårt? Ja, ja tror att Gud kan
leda dig till goda uppgifter för ditt liv. […] jag skulle önska att du inte skickat till oss igen.”

Missionskyrkans hånande frågor och ignorans
illustrerar en svenskpastoral hjärtlöshet och huvudlöshet. Svenska pastorers ovilja att hjälpa i denna mänskligt
elementära olycka förstärker den sociala exklusion som svenska pastorer även är ursprungsorsak till. Istället för
att vilja följa Jesu exempel genom att hjälpa mig att komma vidare i livet, klandrar den svenska pastorn mig för
att jag vädjar om nödvändig hjälp till framåtskridande.
…

Sent: Tuesday, December 19, 2006 7:11 AM
Subject: 143:e Vädjan om hjälp.
143:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 142:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
En av Svenska kyrkans samfälligheter i södra Sverige kommenterade ”Det är tråkigt att du inte hittat någon kyrklig gemenskap
du kan känna dig hemma i. Men att hitta någon att gifta sig med, det är något att stilla bedja om. Tyvärr är du inte ensam om detta problem.” Att
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individuellt bedja till Gud för möjlighet till kristet äktenskap är förberedande, och att aktivt söka den
möjligheten i verkligheten är beredande. Svenska pastorer och präster har uteslutit min möjlighet att i
verkligheten söka en kristen hustru, eftersom svenska pastorer i Sverige inte hjälpsamt välkomnar till
lärjungamässig gemenskap. Gud vill välsigna, men svenska pastorer och präster hindrar välsignelsen.
Två externa kommentarer inkom via webbsidan kyrkor.be. Den ena kommentatorn skrev ”Nu er du snart mogen til

at
drage den samme konklution som jeg: de kristne kyrker och deres sekter bör helt enkelt undgås som de tomme skaller de har gjort sig selv til - jesus
siger netop:"Guds rige er icke af denne verden" men i vor uforstand har vi bygget katedraler och kyrker af STEN - der vor vi burde have bygget dem
i vore hjerter. Glem alt om eksisterende kyrker - de kommer aldrig at möde dine legitime behov - find dig en kristen själsfrenne istedet. Der hvor to
er forsamlede i mit navn er jeg midt iblandt jer jeg er upr katolik - har nu forladt al organiseret kristendom i dyb afsky och skuffelse - det FUNKER icke
... holder på at bygge en ny kyrka i mit hjera -der er jeg baada biskop och körgosse och mår fint med det.”

När människan fokuserar på sig
själv kan hon bli förtvivlad (över sin ofullkomlighet). När människan fokuserar präster och pastorer kan hon bli
förvirrad (över deras hyckleri, osämja och ondska). Men när människan fokuserar Jesus Kristus kan hon bli
förvandlad (av Jesu kärlek, nåd, livs- och mirakelkraft, och perfekta föredöme). Lärjungar till Jesus Kristus tillhör
Kristi kropp, och är därför kallade till gemenskap även med andra pånyttfödda kristna, i Kristus. Låt oss inte bli
uppgivna vid insikten om tillstånden i den organiserade kyrkligheten, men istället mana till, och arbeta för,
förändrade sinnelag och omvända hjärtan bland dessa oförståndiga och obarmhärtiga präster och pastorer i
Sverige.
…
Sent: Friday, December 15, 2006 9:49 AM
Subject: 142:a Vädjan om hjälp.
142:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 141:a vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkliga ledare; två utanför Stockholmsregionen och en inom
Stockholmsregionen.
Efter år av vädjanden svarade för första gången trossamfundet Svenska Alliansmissionen (SAM) samfundskontor
”var vänlig radera den [info@alliansmissionen.se] från utskickslistan”. Svenska Alliansmissionen demonstrerar det
svenskpastorala hyckleriet genom sitt obarmhärtiga svar. I kontrast till Svenska Alliansmissionens kärlekslösa
respons till min vädjan om hjälp beskriver trossamfundet på sin webbsida ”SAM är församlingar i samverkan för
att - visa Jesu kärlek i vår tids nöd och behov.”
Ordförande

(ordf@elmbv.se) för trossamfundet Evangelisk Luthersk Mission (ELM) svarade ”Två snabba svar: 1) Jag är
medlem i Roseniuskyrkan (www.roseniuskyrkan.se). Dit är du naturligtvis också välkommen. 2) Har du provat www.7ehimlen.se?
Mvh, [namn]. P.S. Jag har nu fått 4 likadana mail från dig. Var snäll och skicka inga fler! ” Jag har besökt Roseniuskyrkan,

vars pastor inbillar sig att mina behov är för stora för den kyrkan. Predikant Markus Hektor i Roseniuskyrkan i
Stockholm svarade 050309 ”Jag har mottagit dina mail. Tyvärr tror jag dock inte Roseniuskyrkan alls kan svara
mot dina behov. Vi är en mycket liten församling med endast en tjänst på 75%. Väldigt begränsade på många
sätt.” I stället för att betrakta mig som en resurs för kyrkan, betraktas jag av Roseniuskyrkans pastor som en
belastning. De senaste sex åren har jag aktivt studerat den ”kristna” webbsidan 7ehimlen. 7ehimlen webkontakt
(Simon Widen) anmäldes till polismyndighteten 061112 för misstanke om antisemitiskt diskrimineringsbrott.
7ehimlen är en s.k. kristen kontaktförmedling för ”kristna” på Internet; en mötesplats för kristna som vill träffa
nya vänner eller finna en livskamrat. 7ehimlen raderade mina kontaktannonser utan förtydligande motivering
både i april 2006 och i oktober 2006. Efter 7ehimlens (Simon Widen) dunkla besked ”Samma sak som tidigare när
jag tog bort dom. De hör inte med sin nedvärderande ton hemma på 7e. ”, vägrade 7ehimlen att förtydligande förklara
raderandet av annonserna, trots fyra begäranden därefter om klarläggande motivering angående 7ehimlens
beteende, via mina förfrågningar ”Vänligen citera vad i annonsen som inte är accepterat. ” Till mina kontaktannonser
fanns ett självporträtterande passfotografi med Israels flagga som bakgrund. Eftersom 7ehimlen vägrade att
ytterligare motivera raderandet av mina annonser, samt att en annan svensk ”kristen community” vid namn
CrossnetFlow inte godkände liknande fotografi med den skriftliga förklaringen att ” Israels flagga kan uppfattas som
anstötlig”, fanns fåtal andra metoder till att luska fram en motivering än att via polismyndighet anmäla misstanke
om att även den ”kristna” 7ehimlen diskriminerande raderade mina annonser med antisemitiskt motiv. 7ehimlen
disponerar inte ett giltigt Bibliskt skäl att radera mina kontaktannonser.
…
Sent: Tuesday, December 12, 2006 7:19 AM
Subject: 141:a Vädjan om hjälp.
141:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 140:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, December 08, 2006 7:11 AM
Subject: 140:e Vädjan om hjälp.
140:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafyrtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
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Den 139:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra under Guds
direktiv.
…
Sent: Tuesday, December 05, 2006 7:13 AM
Subject: 139:e Vädjan om hjälp.
139:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 138:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. EFS distriktsexpedition
i Västsverige kommenterade ”Det normala sättet att hitta en församling är att testa själv och se var man trivs. Detta är mitt
tips till dig. Uppenbarligen fungerar inte mailkontakten, utan det är bättre att ta personlig kontakt. Prova det i stället. ” Normala
kristna pastorer exkommunicerar inte oskyldiga individer från kyrkan. Normala kristna pastorer svarar,
välkomnar och vill hjälpa. Normala kristna pastorer omvänder sig ifrån ondska och ödmjukar sig inför sanning.
Sveriges svenska yrkespastorer har istället valt att inte hjälpsamt välkomna, och tjänstgör därmed inte enligt
Guds direktiv. Jag har besökt de flesta kyrkorna i Stockholm och ett antal kyrkor runtom i Sverige. Utifrån den
kristna Bibeln, men också i jämförelse med pastorer i exempelvis England, Canada och USA, måste svenska
pastorers bemötanden rubriceras som obarmhärtiga och omänskliga. I kontrast till Sveriges svenska pastorers
otrevliga, oförstående och obarmhärtiga bemötanden (Sverige: www.kyrkor.be/051118.htm), föredömligt visar
Englands pastorer medmänsklighet (England: www.kyrkor.be/051108.htm), och USA:s pastorer speglar Kristi
barmhärtighet (USA & Canada: www.kyrkor.be/060725.htm). Att nonchalera, att anklaga falskt, att inte välkomna och
att inte vilja hjälpa tillhör inte ett ansvarstagande lärjungaskap i Kristus. Guds vilja är att pastorer i Sverige
omvänder sig till Jesu Kristi efterföljelse och därmed visar barmhärtighet och medmänsklighet.
Korskyrkan i Umeå kommenterade tidsenligt med svenskpastoralt oförstånd ”Hur skall man kunna svara på ditt mail?
Jag kan bara beklaga att du känner som du känner och önskar att du hitta en väg ut ur denna situation, så att du kan gå vidare
utan bitterhet. Tyvärr måste jag nog påstå att det är du själv som behöver ta tag i situationen. Lämna saker bakom dig och gå
vidare.” Nej, denna kyrkas inställning strider mot Guds direktiv och mot mänskligt förnuft. Jag fullbordar mitt

ansvar i situationen genom att bedja till Gud att Han sänder en hjälpsamt välkomnande kristen kyrka, samt att
jag parallellt vädjar direkt till Sveriges kyrkor. Gud vill gott för Sverige. Därför måste svenska pastorer inse att
barmhärtighetens väg också är Guds väg. Någon pastor måste därför kommunicera vilja att välkomna samt vilja
att hjälpa. Denna kyrkas inställning till människor implicerar exempelvis att ett svältande syskon som vädjar till
en förmögen kyrka efter en matbit för att stilla hungern analogt avvisas från möjligheten till praktisk hjälp,
genom kyrkans missuppfattning om ansvarsfrihet från medmänsklig förpliktelse (Matt.25:41-42).
Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar
hela livets välbehag inför Gud.
•
•
•

Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13)
Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9)
Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16)

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan.
Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är
lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.
•
•
•

Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom. 15:2)
Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal. 5:13)
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh. 13:35)

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i
Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

Kyrkans ansvar innefattar att vilja hjälpa människor. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den
138:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, December 01, 2006 10:51 AM
Subject: 138:e Vädjan om hjälp.
138:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 137:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv. En av de karakteristiskt trevliga och illistiga sektmedlemmarna i
Mormonkyrkan (Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga) har igen sökt mina sympatier för dess sekt; denna gång
brevledes via webbsidan kyrkor.be. Att jag nödgas förmana Sveriges svenska pastorer och präster för deras
obarmhärtighet, omänsklighet och grymhet genom deras ovilja att välkomna och hjälpa, innebär inte att jag kan
godkänna medmänskliga men icke-kristna sekter. Mormonkyrkan varken besitter eller kan övervinna sanningen,
och kan därmed inte heller vinna min sympati. Begynnelsen till Mormoners omvändelse från Mormonkyrkans
irrlära till Kristendom finns naturligt sett inom sakligheten och förnuftet. Mormonkyrkans anhängares starka
förnekelse av fakta och hållbar argumentation förhindrar mormoner från frälsning i Jesus Kristus. Diskrepansen
mellan Mormons bok och den judeo-kristna Bibeln påvisar att Mormons bok måste avvisas som tillförlitlig källa
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angående universums skapare. Evidensen avseende sektgrundaren Joseph Smiths fantasifulla fabulering till
översättning av den s k Abrahams bok bör i sig utgöra tillräckligt underlag för fullständig diskreditering av Joseph
Smith, och förkastelse av Mormons bok. Att begåvade människor till den grad ihärdigt försvarar uppenbar
villfarelse är tragiskt. Liksom svenska kristna pastorer uppenbarligen behöver omvända sig ifrån obarmhärtighet,
omänsklighet och stolthet, måste också mormoner omvända sig till att våga acceptera objektiva fakta till
erkännelse av sanning, och finna mod till avståndstagande från Mormonkyrkans uppenbara heresi och lögner.
…
Sent: Tuesday, November 28, 2006 10:54 AM
Subject: 137:e Vädjan om hjälp.
137:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 136:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv. Webbsidan kyrkor.be kommenterades däremot. Frånsett ett mer
vulgärt språkbruk och nedvärderande kvinnosyn i denna externa kommentar angående min vädjan om hjälp till
kyrkor, samstämmer denna svenska kommentators grundinställning med det som hittills har uttryckts av
Sveriges svenska pastorer; ”Men Herre min skapare...har du inte nå´t annat att göra än att skicka brev med samma innehåll till en massa
kyrkor i sverige? Vad sjutton kan en kyrka göra för att du ska få knulla som alla andra normala män får göra? Det enda du verkar leva för är att
någon ska presentera en hustru för dig ....men för helskotta...skaffa dig en fru SJÄLV???? […] Vad sägs om krogen? Kyrkan?...frågar du bartendern
( se likhet med pastorn ) efter ett tänkbart knull/äktenskapspartner? Internet har en massa sajter för att hitta en livskamrat/knullkompis...kalla det
vad du vill. www.7ehimlen.se Men för helskotta...skaffa dig ett liv eller fortsätt att terra världen med dina anspråk på att någon ska ge dig en fru i
födelsedagspresent. Provat den lokala idrottsklubben? Kanske en ordförande där kan ge dig en fru som kanske finns i lagret? Lycka till pucko!”

I
likhet med denne externa kommentator saknar också svenska pastorers kommentarer tillstymmelse till insikt
om innebörden av ett ansvarstagande lärjungaskap i Kristus.
…
Sent: Friday, November 24, 2006 10:33 AM
Subject: 136:e Vädjan om hjälp.
136:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 135:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En pastor i södra Sverige
kommenterade ”Rörde det något jag kunde påverka och i Halmstad - skulle jag givetvis besvara dig mer personligt. Men i ett oändligt antal brev
till Stockholms kyrkor där du ständigt fördömer dessa anser jag inte jag har någon anledning att gå in i dialog. ” Den svenska pastorns
tillämpade etik är, utifrån kausalitetskedjan, att eftersom Torsten blev illa behandlad av svenska pastorer och
uteslöts ur kyrkan, och eftersom Torsten sörjde avsaknaden av möjlighet till inledande av kontakt med kristna
kvinnor på ett ärligt sätt, och eftersom uteslutningen från kyrkan ytterligare försvårade möjligheten till relationer
med andra kristna och därmed fördjupade Torstens sorg över ensamhet, och eftersom Torsten därför började
vädja till kyrkor i Stockholm om hjälp i sökandet av lärjungamässig gemenskap och i sökandet efter kontakt
med en kristen kvinna, och eftersom ingen kyrka i Stockholm ville hjälpa, och eftersom Torsten därför begynte
att vädja till övriga kyrkor i Sverige om dess intervention, och eftersom ingen kyrka i Sverige ville hjälpa Torsten
samt att Torsten av den orsaken tillrättavisade Sveriges obarmhärtiga pastorer, därför saknas anledning, enligt
denna pastor i södra Sverige, att gå in i dialog eller att påverka. Denne pastor anser, med andra ord, att han
inte bör påverka eller hjälpa eftersom jag förmanar pastorer att, i denna angelägenhet, tjänstgöra under Guds
direktiv. Att inte uppmana Sveriges pastorer till barmhärtighet och medmänsklighet när evidensen är svenska
pastorers obarmhärtighet, omänsklighet och grymhet vore oansvarigt. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen
besvarade den 135:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, November 21, 2006 7:13 AM
Subject: 135:e Vädjan om hjälp.
135:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 134:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Denna november har jag vädjat om hjälp till svenska kyrkor i fyra år (4 år!!) bl.a.
via 135 offentliga brev. De flesta av Sveriges svenska pastorer svarar inte, och de svenska pastorer som ger
besked är mestadels otrevliga, oförstående och ohjälpsamma. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, November 17, 2006 10:29 AM
Subject: 134:e Vädjan om hjälp.
134:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 133:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
218

219

Skillnaden i medmänskligt bemötande mellan svenska pastorer och merparten av utrikes pastorer är distinkt.
Svenska pastorers respons till min enkla vädjan om hjälp, i sökandet av lärjungamässig gemenskap och i
sökandet efter kontakt med en kristen kvinna, påvisar att många svenska pastorer är obarmhärtiga och
omänskliga. Att svenskar generellt uppfattas som lite ouppfostrade och socialt otrevliga bekräftas i varierande
grad av internationella studenter vid svenska universitet. I internationella recensioner och referat av boken ’Is
the Swede a Human Being?’ framställs den moderna svensken som en asocial hyperindividualist; "[In Sweden]
an ideal relationship between two people is based on mutual independence. […] In most other cultures, the
opposite - mutual dependence - is seen as the very stuff of love. […] Individual independence is driven so far
that it turns into loneliness …” Svenska pastorer bör vara för samhället föredömen i Kristuslikhet – inte varnande
exempel på omänsklighet.
(Herald Tribune: www.iht.com/articles/2006/11/13/news/swedes.php?page=1)

…

Sent: Tuesday, November 14, 2006 7:35 AM
Subject: 133:e Vädjan om hjälp.
133:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 132:a vädjan om hjälp
…
Sent: Friday, November 10, 2006 7:04 AM
Subject: 132:a Vädjan om hjälp.
132:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 131:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Sannfärdighet och rättrådighet är lågt värderade dygder bland Sveriges kyrkliga makthavare. Ledaren i
ekumeniska nätverket New Wine Sverige, pastor Kjell-Axel Johanson, är också huvudpersonen indirekt bakom
Pingst FFS grundlösa anklagelse att jag skulle anses vara en besvärlig person, och att det därför är förståeligt att
Pingstkyrkan Karisma Center uteslöt mig som medlem. Kjell-Axel Johanson, tidigare lärare vid Vineyard
Teologiska Skola och idag pastor i Elimkyrkan i Stockholm, avstängde mig från fortsatta studier vid teologiska
skolan 1997 av två egendomliga skäl. Kjell-Axel Johanson avstängde mig från teologiska skolan med motiveringen
att "Du är inte den sortens person vi vill sätta vår stämpel på. Du har problem med dina känslor." När jag frågade
Kjell-Axel Johansson direkt på plats vad han åsyftade med sin motivering till avstängningen, avslutade han
samtalet med denna korta och arroganta mening, "Jag förstår att du inte förstår.", utan ytterligare förklaring. En
vecka efter avstängningen återupptog jag frågan via e-post till Kjell-Axel Johanson om varför jag inte längre var
välkommen till teologiska skolan. I svarsbrevet skriftligen nekade Kjell-Axel Johansson istället till att jag
överhuvudtaget skulle ha blivit avstängd från skolan. Efter ytterligare en vecka ändrade Kjell-Axel Johanson sitt
svar en andra gång och förklarade att jag fick fortsätta studera vid skolan, men att jag inte längre var välkommen
att närvara vid hans lektioner. På vilket sätt jag skulle, enligt Kjell-Axel Johansson, ha uttryckt problem med
känslor eller utgöra någon "sorts" person är än idag obesvarat. Kjell-Axel Johanssons falska anklagelse och
orättfärdiga avstängning utgör det enda argumentet i Pingst FFS resonemang att Torsten är besvärlig - och
genom att Torsten är besvärlig anser Pingst FFS att uteslutningen från sekteristiska Pingstkyrkan Karisma Center
är förståelig. Att Karismasekten, Filadelfiakyrkan i Stockholm samt Kjell-Axel Johansson har försatt sig själva i
besvärande situationer genom auktoritetsmissbruk och lögn medför inte med nödvändighet att Torsten är en
besvärlig människa. Om Torsten skulle utgöra ett besvärande problem för kyrkan bör en grund för Kjell-Axel
Johanssons och Pingst FFS anklagelser redovisas. Existerar en rättskaffens pastor i Sverige som vågar anhålla
om underlag till Kjell-Axel Johanssons agerande och anklagelser mot mig? Ett offentligt erkännande från KjellAxel Johansson att han ljugit och agerat orättfärdigt skulle kunna medföra att också Pingst FFS häver sin
orättfärdiga dom mot mig som en besvärlig människa.
…
Sent: Tuesday, November 07, 2006 10:13 AM
Subject: 131:a Vädjan om hjälp.
131:a Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
En pastor utanför Stockholmsregionen besvarade den 130:e vädjan om hjälp med hänvisning till Roseniuskyrkan
i Stockholm. Jag har besökt Roseniuskyrkan, som inbillar sig att mina behov är för stora för den kyrkan. Predikant
Markus Hektor i Roseniuskyrkan i Stockholm svarade 050309 ”Jag har mottagit dina mail. Tyvärr tror jag dock
inte Roseniuskyrkan alls kan svara mot dina behov. Vi är en mycket liten församling med endast en tjänst på
75%. Väldigt begränsade på många sätt.” I stället för att betrakta mig som en resurs för kyrkan, betraktas jag
som en belastning. Den hänvisande pastorn utanför Stockholmsregionen skrev också ”Beträffande äktenskaplig
relation är det ju en helt personlig sak, som du inte kan räkna med att en kristen organisation vill utge sig till
att vara förmedlare för.” Också denna missförstående svenska pastor förväxlar lärjungamässig samt
medmänsklig kontaktförmedling med äktenskapsförmedling, och likt andra svenska pastorer vill inte heller
denne pastor inse att lärjungamässig kontaktförmedling bygger på relationer – inte organisationer. Blinda
svenska pastorer förnekar svenska kyrkokulturers dysfunktionella gemenskaper. Människor med klarsynta
perspektiv inser kyrkornas predikament och svenska pastorers dilemma; att endera erkänna verkligheten och
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reformera kyrkor till kristet lärjungaskap eller vidmakthålla Status quo (konservera skrymtet). Det
känns ibland tröstlöst att varken Guds tydliga instruktioner (Bibeln) eller etiska argument övertygar Sveriges
förvirrade pastorer att vilja erkänna att barmhärtighet tillhör det kristna livet. Medmänniskor hjälper varandra,
men svenska pastorer avvisar medmänsklighet. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 130:e
vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, November 03, 2006 9:30 AM
Subject: 130:e Vädjan om hjälp.
130:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 129:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, October 31, 2006 4:55 AM
Subject: 129:e Vädjan om hjälp.
129:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugonionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 128:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor; en kyrka utanför Stockholmsregionen och en kyrka
inom Stockholmsregionen. Korrespondensen med Sunne Missionskyrka biläggs i slutet av detta vädjandebrev.
En klok vakanspastor inom Svenska Alliansmissionen på västkusten kommenterade ”För det första vill jag säga ett
uppriktigt FÖRLÅT vår klantighet som pastorer. Du skriver om din nöd och dina behov och det möts med en kompakt mur av
tystnad från Sthlmsområdet. Det måste väl finnas nån vettig pastor där som kan inbjuda och sätta sig ner i samtal med dig. […]
Kan inte låta bli att undra vad Jesus skulle ha gjort med tillgång till internet.” Denna förståndiga pastor ödmjukar sig

föredömligt. Gud vill förlåta alla människor deras synder och rena från orättfärdighet. Av Guds nåd och Jesus
Kristus till ära kan missgärningar förlåtas, och alla folk, även svenska pastorer, kan föras till trons lydnad.
•

(1 Johannes 1:9) Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Aspnäskyrkan i Järfälla inom Pingst har tidigare deklarerat ”Att du frågar oss om hjälp med äktenskap är irrelevant. Det
varken kan eller vill [mina understrykningar] vi hjälpa med. Och så länge båda önskningarna finns till församlingen så kan inte
hjälp fås på någor område.” Jag antar att fler kyrkor kan resonera snarlikt. Med betoning på kyrkors förmåga att

hjälpa, kan svenska pastorers obarmhärtiga tillvägagångssätt eventuellt förklaras av pastorers missuppfattning
angående människans möjlighet att medmänskligt kontaktförmedla, och bristande insikt gällande det bibliskt
ansvarstagande kristna lärjungaskapet. Med fokus på pastorers ovilja att hjälpa, konstateras att Biblisk
kristendom inte sanktionerar obarmhärtighet. (Läs: www.kyrkor.be/051118.htm) Någon reell lösning avseende
lärjungamässig tillhörighet och relationspotential till äktenskap bör naturligt sett inte förekomma för min del
förrän någon pastor inom Stockholmsregionen omvänder sig från sin obarmhärtighet, och bejakar både
möjligheten att hjälpa samt viljan att hjälpa.
Eftersom Stockholms pastorer ännu inte vill omvända sig genom inre motivation, måste andra pastorer och
präster i Sverige våga ta ställning offentligt för sanning och godhet i detta ärende för att påverka Stockholms
pastorer genom yttre motivation. För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp,
som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga
förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har Stockholms pastorer gjort sitt yttersta för att
försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska och försummelse. Om Stockholms pastorer hade samveten
skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder
att hjälpa hjälpsökande människor i nöd.
…
Sent: Friday, October 27, 2006 8:28 AM
Subject: 128:e Vädjan om hjälp.
128:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugoåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 127:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Pastorn för Sunne
Missionskyrka, som tagit del av vädjandebrevet men som aldrig har existerat som mottagare från mig,
oförstående kommenterade ”Det bästa du skulle kunna göra är att GROW UP!” och hotade mig samtidigt med en
”polisanmälan för ofredande och trakassering”. Varje person som störs av denna vädjan och som har kommunicerat
önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen
besvarade den 127:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, October 24, 2006 9:50 AM
Subject: 127:e Vädjan om hjälp.
127:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
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Den 126:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrklig person inom Stockholmsregionen. En tidigare
styrelseledamot i EFS Riksstyrelse, författare, samt professor i miljömedicin kommenterade ogenomtänkt ” Var
vänlig notera två saker: 1. Församlingar arbetar inte med äktenskapsförmedling. 2. Eftersom jag av någon anledning har fått
ca 100 e-mail i detta ärende och inte besvarat något, torde det framgå att jag inte önskar att få dessa massutskick. Var vänlig
och avför mig från listan.” Om den svenska professorn hade läst något av breven hade han vetat att jag aldrig

någonsin har efterlyst äktenskapsförmedling. (Läs: www.kyrkor.be/061010.htm samt www.kyrkor.be/051118.htm.) I mer
hänsynsfulla kulturer väljer människor vanligtvis att uttryckligt bemöta kommunikationsförsök, och det torde
därför framgå att vandeln att inte alls besvara brev därför tolkas som nonchalans. Varje person som störs av
denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats. Ingen
kyrka i Sverige besvarade den 126:e vädjan om hjälp.
Finns en enda pastor eller präst i Sverige som vågar ta ställning offentligt för sanning och godhet i detta ärende?
För varje vecka och år av mitt liv, i väntan på en kyrkas välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska
pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de naturliga förutsättningarna till äktenskap och
familjebildning. Hittills har svenska pastorer gjort sitt yttersta för att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv
ondska och försummelse. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle de skämmas. Guds vilja är att pastorer i
Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa hjälpsökande människor i nöd.
…
Sent: Friday, October 20, 2006 10:34 AM
Subject: 126:e Vädjan om hjälp.
126:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 125:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En Pingstkyrka svarade
”Vi har vid många tillfällen fått din vädjan om hjälp Eftersom vi inte har möjligheter att gå in i ditt speciella fall önskar vi inte längre få del av dessa
mail.” Ingen yrkesverksam kristen pastor kan hävda avsaknad av möjlighet till ställningstagande för sanning och
godhet. Varje pastor i Sverige kan positionera sig för sanning genom offentligt avståndstagande till Pingst FFS
och Filadelfiakyrkan i Stockholm för dess orättfärdiga försvarande av medlemsuteslutningen. Likaså kan varje
yrkespastor i Sverige ta ställning för godhet genom erkännandet att pastorer i Stockholm agerar okristligt när
pastorerna avstår möjligheterna att välkomnande hjälpa. Möjlighet finns för pastorer och präster i Sverige att
offentliga ta ställning för sanning och godhet, och därigenom i bästa fall kunna påverka obarmhärtiga pastorer
till omvändelse. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 125:e vädjan om hjälp. Finns en enda
pastor eller präst i Sverige som vågar att offentligt ta ställning för sanning och godhet?
…
Sent: Tuesday, October 17, 2006 8:17 AM
Subject: 125:e Vädjan om hjälp.
125:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 124:e vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Friday, October 13, 2006 9:34 AM
Subject: 124:e Vädjan om hjälp.
124:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 123:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen och besvarades av
Metodistkyrkan i Sverige. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.
Samfundsledningen för Metodistkyrkan i Sverige har metodiskt undvikit att kommunicera, fram till detta svar
”Vi har läst din e-meddelanden, men tyvärr har vi ingen möjlighet att hjälpa Dig med Dina önskemål. Vi vore
tacksamma om du tog bort Metodistkyrkan från Din sändlista.” Svenska Metodistkyrkan som uppger cirka 5000
medlemmar och 62 kyrkor varav 7 lokaliteter i Stockholm, anser att samfundet saknar möjlighet att hjälpa. Att
ett samfund med kristna förtecken, i avsaknad av utvecklat argument, avvisar en oskyldig bannlysts vädjan om
hjälp till välkomnande assistans, är oevangeliskt. Attitydskillnaden mellan svenska Metodistkyrkans
samfundsledning idag och Metodistkyrkans grundare John Wesley är påtaglig.

…

”Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people
you can, as long as ever you can.”
- John Wesley, Metodistkyrkans grundare

Sent: Tuesday, October 10, 2006 7:43 AM
Subject: 123:e Vädjan om hjälp.
123:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Vädjan till kyrkor
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Hundratjugotredje
gången
vädjas
till
kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 122:a vädjan om hjälp besvarades av två kyrkor inom Stockholmsregionen, kommenterades av en kyrka
utanför Stockholmsregionen samt kommenterades via SMS.
Solna Pingstkyrka svarade endast med två missriktade ord ”Skärp Dig !”. Pingstkyrkan i Solna har ännu inte
förstått att Pingst FFS utgör ett av problemen och att Pingstkyrkans tillsägelse istället skall riktas till de
obarmhärtiga svenska pastorer som vägrar att hjälpsamt välkomna.
Oscars församling tillhörande Svenska kyrkan i Stockholm svarade vänligt med hänvisning till Gustaf Vasa
församling som också tillhör Svenska kyrkan i Stockholm, eftersom min adress ingår i Gustaf Vasa distrikt. Det
är förvisso en administrativt logisk hänvisning, men Gustaf Vasa församling har mottagit exakt samma brev och
bör därför själv svara. Dessutom är det föga sannolikt att Gustaf Vasa församling, som nyligen har bedrivit
Regnbågsmässor för homosexuella med syfte att ”hylla den gränslösa kärleken och markera för religionsfrihet
för dem som anser att samkönade par bör kunna vigas i kyrkan”, och som praktiserar välsignelseakt för
partnerskap, skulle vilja omvända sig till Kristendom vid min förfrågan.
En pastor i Svenska Missionskyrkan utanför Stockholmsregionen funderade ” Jag undrar vilka kriterier du

använder dig av
när du påstår att vi yrkespastorer slutat ”tjänstgöra under Guds direktiv.” Har du andra vägar för Guds uppdrag än vi pastorer? Vill tro att vi använder
oss av bibeln för att få ledning, jag har inte hittat någon bättre väg. […] Har för mig att domen tillhör någon annan. Det står också att vi ska dömas
med samma mått som vi använder.”.

Missionskyrkan citerar den senare delen av mitt påstående ”Ingen kyrka i Sverige
besvarade den 121:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta valt att inte tjänstgöra
under Guds direktiv.”. De yrkespastorer jag åsyftar i den meningen är de obarmhärtiga pastorer i Sverige som
har valt att inte hjälpsamt välkomna mig. Kriterierna för mitt uttalande är Bibliska och är därför Guds direktiv.
I mina tidigare vädjandebrev till pastorer i Sverige har jag citerat Guds direktiv genom relevanta ord från Bibeln
och jag hänvisar därför åter till www.kyrkor.be/051118.htm och www.kyrkor.be/051129.htm.
Jag har tidigare skrivit:
”Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar hela livets välbehag inför Gud.
•
•
•

Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13)
Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9)
Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16)

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan. Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot
oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.
•
•
•

Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom. 15:2)
Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal. 5:13)
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh. 13:35)

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium (läs Lukas 10:2537).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor.”

Därutöver kommenterade en bekant kristen i södra Sverige via SMS till mobiltelefonen ” Är du säker på att det inte
är dina krav på församling som ställer till det? Ta bort kravet att församlingen ska hålla med kvinna åt dig. Jesus talar aldrig om
att Hans församling ska ge folket en kvinna. Det är ej församlingens sak att hjälpa till med detta. […] Snälla lilla Torsten, den
hjälp du vill ha av andra människor kan inte bli ditt bästa. Att få en god hustru är en gåva av Gud. Du skall själv välja ut henne.
Ingen annan kan göra det. Du tänker totalt fel. ” Nej, trots bekantskapen tänker denne som många andra svenska

pastorer fel. Aldrig någonsin har jag ställt krav att en kyrka ska hålla med kvinna åt mig. Däremot kan jag inte
kompromissa i avseende till Bibelns krav om nödvändigheten att vilja hjälpa sin nästa. Jag skulle aldrig
acceptera att en person utvalde en fru åt mig. Ingen pastor har bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner
mot äktenskapskandidaternas vilja. Endast jag själv respektive kvinnan själv kan göra ett sådant val. Däremot
är det församlingens sak att vilja hjälpa. Kontaktförmedling på relationsbasis tillhör ett ansvarstagande kristet
lärjungaskap. Igen hänvisar jag till www.kyrkor.be/051118.htm.
…
Sent: Friday, October 06, 2006 11:11 AM
Subject: 122:a Vädjan om hjälp.
122:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugoandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 121:a vädjan om hjälp. Sveriges obarmhärtiga yrkespastorer har i detta
valt att inte tjänstgöra under Guds direktiv.
…
Sent: Tuesday, October 03, 2006 9:18 AM
Subject: 121:a Vädjan om hjälp.
121:a Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugoförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 120:e vädjan om hjälp.
…
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Sent: Friday, September 29, 2006 11:00 AM
Subject: 120:e Vädjan om hjälp.
120:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratjugonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 119:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Frälsningsarmén utanför
Stockholmsregionen svarade vänligt men aningen förvirrat ”Hej! Vi på Frälsningsarmén i [stad] kan inte hjälpa er med några
pengar, vi har tillräckligt med männisjor här i [stad] som vi försöker att hjälpa på många sätt. Vore tacksam om vi inte fick några fler meil av er. Vi
ber gärna för er, att det ska ordna sig på det bästa sättet.”

Också en Pingstkyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 119:e vädjan om hjälp. Pingstpastorn i
Grindtorpskyrkan i Täby besvarade för första gången min vädjan om församlingstillhörighet. Pingstpastorn
avvisande min vädjan till kyrkan med frostig likgiltighet ”Hej. För min del har jag läst ditt brev, och behöver inte
något mer. Var snäll att INTE SKICKA några fler mail.” Grindtorpskyrkans skrällande proklamation om
Pingstkyrkan som en mötesplats för alla människors livssituationer ekar med intighet. Pingstpastorns svar visar
istället att människor som är oskyldigt dömda av Pingst FFS inte är välkomna.
Dessa fakta, att jag dagligen lider av Sveriges låga sociala kapital, lider dagligen av utanförskap till det svenska
samhället, lider dagligen av isolering på grund av uteslutningen från kristna kyrkor, lider i frånvaro av vänligt
bemötande, lider dagligen i längtan efter mänsklig kärlek, och lider varje dag i avsaknaden av gemenskap med
en kristen kvinna, uppenbarligen bekommer inte de många hjärtlösa svenska pastorerna.
…
Sent: Tuesday, September 26, 2006 9:30 AM
Subject: 119:e Vädjan om hjälp.
119:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundranittonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 118:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Frälsningsarmén utanför
Stockholmsregionen meddelade mångtydiga synpunkter ”Hej! Jag undrar varför du fortsätter söka i detta forum. För vad jag förstår
så är ingen intresserad, och då måste du väl söka på något annat ställe. 118 gånger utan svar...Hoppas det går bättre för dig på något annat "kristet"
ställe.”

Jag har valt att rikta min vädjan om tillhörighet i en kristen kyrka till kyrkor (”detta forum”), därför att jag
behöver gemenskap med andra kristna människor i en kyrka. I kristna kyrkor bör finnas möjlighet att samlas till
lovsång, Gudstillbedjan, bön, deltagande i sakramenten och lärjungaskap. Jag är engagerad i parakyrkliga
organisationer (”annat kristet ställe”) med evangelisation som huvuduppgift, men jag saknar tillhörighet i en
kyrka med kristen gemenskap. Telefonnät har existerat sedan 1880 i Stockholm, och ett svenskt datornätverk
var anslutet internationellt till TCP/IP internet redan 1988. Att nyttja Internet (”detta forum”) som
kommunikationsmedel är tidsenligt vedertaget. Det faktum att ingen kyrka i Sverige är intresserad att både
välkomna till lärjungamässig gemenskap och att hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen livskamrat är
förvisso beklämmande. Utanför Sveriges gränser (”annat kristet ställe”) finns lärjungamässiga församlingar som
naturligtvis är villiga att hjälpa, men även då måttet i Sverige sedan länge är rågat är jag inte redo att kapitulera
genom att emigrera. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 118:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, September 22, 2006 7:42 AM
Subject: 118:e Vädjan om hjälp.
118:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundraartonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 117:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen, besvarades av en kyrka i
Stockholms Stad, samt bemöttes av Svenska Baptistsamfundet.
Evangeliska Frikyrkan i Stockholm, genom Söderhöjdskyrkan, besvarade första gången någonsin sedan min
första vädjan till kyrkan tre år sedan ”Vi har mottagit dina e-post meddelanden och vill härmed be dig att inte sända några mer
meddelanden till oss och ta bort Söderhöjdskyrkan ifrån din lista då vi slutat läsa dom pga de mängder meddelanden du skickat oss. ” Märkligt att
det ska behöva dröja tre år för en kristen pastor att vilja svara, och än mer egendomligt att kyrkans första svar
är en hånfull notis att pastorn inte längre vill läsa. Denna sortens skoningslösa kallsinne är tyvärr betecknande
för många svenska pastorer.
Svenska Baptistsamfundet svarade:
”Hej Torsten!
Det är knappt jag vågar svara på ditt mejl, men jag måste ändå göra ett försök!
För det första förstår jag att många pastorer låter bli att svara på ditt brev, eftersom det aldrig är trevligt att utgå ifrån en lång rad anklagelser om
heresi och villoläror i ett samtal. Pastorer och präster är inte mer perfekta än du och jag - de skiljer sig och begår olika misstag, men de kan precis
som alla andra bli förlåtna i kraft av Jesu nåd. Samma sak gäller för församlingar. Det är aldrig roligt att möta människor som ständigt kommer
med anklagelser, piskor och kanske till och med hot - det triggar naturliga försvarsmekanismer och gör att församlingsmedlemmarna en efter en
drar sig undan och kanske till och med blir rädda.
Jag vet inte var jag ska kunna skaka fram en församling till dig som lever upp till alla dina krav! I baptistkretsar finns homosexuella pastorer och
feministteologer, det finns skilda pastorer, och många arbetar för jämställdhet mellan könen. Kyrkan är inte så mycket mer perfekt än övriga
världen i de flesta avseenden, men det är inte heller det som var tanken. (Tänk bara på den första kyrkan. Gud byggde sin församling på ofullständiga
människor, som t.ex. hade förföljt honom och förnekat honom.)
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Sedan till din andra önskan, att hitta en livspartner. Du kommer inte att gilla det här svaret, men... Det där med att hitta en kvinna måste du ta
tag i själv! Det finns ingen pastor som kommer att vilja agera äktenskapsförmedling (däremot finns en rad olika företag som specialiserat sig på
sådant). Du måste kombinera dina böner med egen aktivitet, d.v.s. ge dig ut och träffa kvinnor - gå en kurs, gå med i en kör... och vara beredd på
att bli avvisad, för sådana är spelets regler. Jag förstår om du är frustrerad efter att ha väntat så länge, men det finns inget annat sätt.
Jag vill ändå önska dig Guds välsignelse och hoppas att det här svaret inte gör saker värre för dig! Vi har inte resurser att gå in på längre diskussioner
än så här, men jag ville som sagt att du åtminstone skulle få ett svar. ”

Torsten tillbakavisar Svenska Baptistsamfundet:
För det första; inte något av mina vädjandebrev om hjälp till kyrkor i Sverige de första två åren efter
uteslutningen från Pingströrelsens sekteristiska kyrka i Stockholm innehöll antydan till kritik mot svenska
pastorer i allmänhet. Kritiken mot svenska pastorer växte däremot i takt med svenska pastorers oförskämda
kommentarer och falska anklagelser, samt efter Pingst FFS orättfärdiga dom mot min person. Medan svenska
pastorer kontinuerligt anklagar mig utan fog, anklagar jag svenska pastorer med öppet redovisade underlag.
Det är sant att heresi förekommer brett i svensk kyrklighet. Det är också sant, som Svenska Baptistsamfundet
beskriver, att svenska pastorer generellt inte är föredömen för kristna. Pastorer bör utgöra föredömen värda
att imitera, men syndiga pastorer är ej efterföljansvärda och skall därför varken vara föredömen eller pastorer.
Svenska kyrkoherdars förkunnelser om etik och samma församlingsledares livsstil, attityder och gärningar gör
många svenska pastorer i bästa fall till hycklare och i sämre fall till heretiker.
Homosexuell utlevelse är en allvarlig synd mot Gud. Identitet med homosexuell livsstil är oförenligt med Kristi
efterföljelse, eftersom en lärjunge till Jesus Kristus inte samtidigt kan välja lärjungaskap till Antikrist. Medvetna
människor kan välja antingen att vilja lyda Gud eller att inte vilja lyda Gud. Svenska Baptistsamfundets
homosexuella pastorer är därför inte kristna. Homosexuella pastorer är inte herdar i Guds församling, och
människor som samlas för att lyssna till homosexuella pastorer syndar mot Gud (2 Joh 1:11). Eftersom Svenska
Baptistsamfundet välkomnar homosexuella pastorer är Svenska Baptistsamfundet medskyldig till sodomi.
Svenska Baptistsamfundet avvisar de av kyrkor oskyldigt dömda, men tar emot heretiker och onda pastorer.
(www.helig.com/JAS_Opinion_031219_homosexualitet.pdf)

Den kristna Bibeln är felfri och tillförlitlig som Guds uppenbarelse till mänskligheten. Den kristna Bibeln
beskriver hur en pastor skall uppföra sig.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

(1 Tim 4:12) …var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(1 Petr 5:3) Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.
(1 Tim 3:2-5) En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han
får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och
se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand
om Guds församling?
(Titus 1:6-9) En sådan [äldste] skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga
eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka
vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans
tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.
(1 Tim 5:8) Men om någon [församling/församlingsledare] inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat
tron och är värre än den som inte tror.
(1 Tim 4:1-2) Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda
andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten
(2 Joh 1:9) Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud.
(1 Joh 2:3-4) Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast
vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

I Svenska Baptistsamfundets svarsbrev fortsätter samfundet att till synes insinuera att jag skulle ha uppträtt
dömande mot församlingsmedlemmar. En sådan anklagelse mot mig är fantasifull spekulation och saknar
verklighetsförankring. Verkligheten är den motsatta. En informationskälla har exempelvis verifierat att
Södermalmskyrkans ledare i Stockholm har avrått församlingsmedlemmar att behålla vänskapen med mig.
Svenska Baptistsamfundet antyder vidare att jag ställer för höga krav på församlingar. Jag ställer inga generella
krav på kyrkliga ledare utöver Guds särskilda uppenbarelse i Bibeln. Genom tron i Kristus Jesus skänker Gud
nåd till alla människor som ångrar, ödmjukt erkänner och omvänder sig ifrån synden. Svenska pastorers ånger
kan jag inte bedöma, men ett bevisligt problem med stolta svenska pastorer i relation till mig är avsaknad
omvändelse.
Svenska Baptistsamfundet hävdar att Guds tanke med sin kyrka inte är att den skall vara bättre än världen. I
motsats till Svenska Baptistsamfundet definierar Jesus Kristus sin församling som världens salt och världens
ljus (Matt 5:13-16). Jesus säger ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader

i himlen.” Vidare förklarar Gud i Joh.4:7,8,12 att Kristi församling älskar varandra ”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud,
och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Om vi älskar varandra förblir
Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.”

Svenska Baptistsamfundet misstolkar fortfarande min efterfrågan om hjälp i sökandet efter kontakt med en
kristen kvinna, där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap, som om jag skulle ha efterlyst
äktenskapsförmedling. Redan vid Svenska Baptistsamfundets första och föregående svar 050830 dementerade
jag anklagelsen att jag skulle ha efterfrågat äktenskapsförmedling. Jag bekräftade då till Svenska
Baptistförbundet att någon förfrågan om äktenskapsförmedling aldrig har varit aktuell. Jag har förklarat att
ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas, men att
kyrkan däremot kan kontaktförmedla. (läs: www.kyrkor.be/051118.htm)
Svenska Baptistsamfundet har åtminstone rätt poängterat nödvändigheten att kombinera bön med egen
aktivitet. Utifrån det bibliska konceptet (Matt 7:7-8) att bedja, söka och bulta respektive korrelaten att få, finna
och öppnas, vet vi att bön kombineras med troshandling. Däremot missförstår Svenska Baptistsamfundet
konceptets applikation i denna situation. De hycklande svenska pastorerna måste börja förena
korresponderande gärningar med sina ord från talarstolarna. Svenska Baptistsamfundet råder mig att bege
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mig ut och träffa kvinnor. Jag samtalar med icke- kristna kvinnor varje vecka och det förekommer gång
på gång att både gifta och ogifta kvinnor signalerar intresse för mig som man. Mitt intresse för icke-kristna
kvinnor är inte ömsesidigt. Jag är intresserad endast av en kvinna som älskar Jesus Kristus mer än mig och
som vill överlåta sig till livslång trohet i äktenskap. Till skillnad mot Svenska Baptistsamfundets
rekommendation att bege mig ut, söker jag istället att bege mig in i en lärjungamässig kristen församling där
det ibland kan förekomma kristna kvinnor. Hindret in i en kristen kyrka är svenska pastorer.
Till sist; Svenska Baptistsamfundet avslutar sin skrivelse med en deklaration att samfundet saknar resurser att
diskutera. Oavsett förklaring till denna resursbrist demonstrerar Svenska Baptistsamfundet en okristlig attityd.
Om Svenska Baptistsamfundets ledning skulle skäligen anses sakna teologiska, andliga och intellektuella
resurser till ytterligare diskussion, eller om samfundets ledning åsyftar tidsmässig resursbrist som skäl att inte
diskutera, blir samfundet än mindre trovärdig som ett kristet samfund. Tänkbart är naturligtvis också att
fortsatt diskussion avfärdas så att Baptistsamfundets ledning undviker överbevisning om nödvändigheten till
omvändelse från synd.
…
Sent: Tuesday, September 19, 2006 7:44 AM
Subject: 117:e Vädjan om hjälp.
117:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasjuttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 116:e vädjan om hjälp.
Efter femton år av daglig bön för att finna gemenskap med en kristen kvinna i Sverige, varav de senaste tio åren
har medfört många smärtande tårar och dagligt lidande genom ofrivillig ensamhet, och synnerligen de senaste
fyra åren sedan uteslutningen från svenska kyrkor med öppna vädjanden till Sveriges pastorer som följd, vägrar
fortfarande svenska pastorer att välkomna och hjälpa. Att inte en enda svensk kyrka vill välkomna och hjälpa
efter 116 vädjanden bevisar svenska pastorers obarmhärtiga sinnelag. Många svenska präster uttrycker att Jesus
Kristus inte är unik, många svenska präster yttrar stöd för Islam som en jämställd religion, många svenska
präster uttalar att den kristna Bibeln inte är tillförlitlig som Guds ord, och många svenska präster bekänner att
homosexualitet inte är en synd mot Gud. De flesta svenska pastorer som kommenterar mina vädjandebrev svarar
skymfande; ofta med falska anklagelser mot min person. För varje år av mitt liv, i väntan på en kyrkas
välkomnande hjälp, som förverkas genom svenska pastorers obarmhärtiga ondska, försvåras samtidigt de
naturliga förutsättningarna till äktenskap och familjebildning. Hittills har svenska pastorer gjort sitt yttersta för
att försvåra och förstöra mitt liv genom aktiv ondska och försummelse. Nästa vecka har jag levt 40 år. Den
födelsedagen kommer jag att sörja i ensamhet, liksom de tidigare. Om Sveriges pastorer hade samveten skulle
de skämmas. Guds vilja är att pastorer i Sverige omvänder sig från obarmhärtighet och istället erbjuder att hjälpa
hjälpsökande människor i nöd.
…
Sent: Friday, September 15, 2006 9:02 AM
Subject: 116:e Vädjan om hjälp.
116:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrasextonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 115:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, September 12, 2006 8:00 AM
Subject: 115:e Vädjan om hjälp.
115:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafemtonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 114:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, September 08, 2006 9:02 AM
Subject: 114:e Vädjan om hjälp.
114:e Vädjan om hjälp.

Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundrafjortonde gången vädjas till kyrkliga institutioner …
Den 113:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Också en
förortspingstkyrka inom Stockholmsregionen svarade ”Vi hänvisar dig till [person] i Filadelfiakyrkan.” Att en kyrka
hänvisar till Filadelfiakyrkan i Stockholm är egendomligt av många skäl. Filadelfiakyrkan i Stockholm var utsedd
av Pingst FFS som dess representant i ärendet att utreda uteslutningsorsak och har förkunnat mot mig att ”vi
kan inte frikänna dig” (www.kyrkor.be/pingst.htm). Filadelfiakyrkan i Stockholm har dessutom obefogat dömt mig som
en "besvärlig person". Därutöver har Filadelfiakyrkan i Stockholm meddelat 051213 att de inte avser att hjälpa.
Nej, Filadelfiakyrkan i Stockholm och Pingst FFS måste omvända sig från sin grundlösa dom mot mig som person,
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samt måste frikänna mig som oskyldigt utesluten från den sekteristiska Pingstkyrkan Karisma Center. Om
Filadelfiakyrkans orättfärdiga Pingstpastorer istället väljer att lyssna till Gud, omvänder sig till Kristi efterföljelse,
och därmed erkänner uteslutningen och domen mot mig som grundlös och syndig, först då kan det bli aktuellt
att hänvisa människor till Filadelfiakyrkan. Idag är Filadelfiakyrkan i Stockholm orättfärdigt dömande,
obarmhärtig och omänsklig.
…
Sent: Tuesday, September 05, 2006 8:00 AM
Subject: 113:e Vädjan om hjälp.
113:e Vädjan om hjälp.
Vädjan till kyrkor
Hej!
Hundratrettonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 112:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, September 01, 2006 7:00 AM
Subject: 112:e Vädjan om hjälp.
112:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundratolfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka i Sverige besvarade den 111:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, August 29, 2006 8:01 AM
Subject: 111:e Vädjan om hjälp.
111:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundraelfte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 110:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, August 25, 2006 2:33 PM
Subject: 110:e Vädjan om hjälp.
110:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundrationde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 109:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, August 22, 2006 11:42 AM
Subject: 109:e Vädjan om hjälp.
109:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundranionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 108:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, August 18, 2006 11:59 AM
Subject: 108:e Vädjan om hjälp.
108:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundraåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 107:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En obarmhärtig pastor i
Missionskyrkan i Skillingaryd anklagade svenskpastoralt ”Snälla människa! Sluta någon gång! Jag vet inte varför du
skickar dina meningslösa brev till oss. […] Jag råder dig att söka upp en själavårdare eller psykolog. Du måste ha stort behov av
detta.” Istället för att inse problemet med många svenska pastorers obarmhärtighet, okunskap och ondska,

reagerar denna pastor enligt den näst vanligaste reaktionen bland svenska pastorer – grundlöst och falskt
anklagar han den oskyldige. Den vanligaste svenskpastorala inställningen och reaktionen är likgiltighet och
passivitet. Till skillnad mot svenska pastorer skulle människor i Kristi efterföljelse ha reagerat barmhärtigt, och
därmed ha valt att välkomna och vilja hjälpa. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 107:e vädjan
om hjälp.
…
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Sent: Tuesday, August 15, 2006 1:08 PM
Subject: 107:e Vädjan om hjälp.
107:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundrasjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 106:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, August 11, 2006 11:40 AM
Subject: 106:e Vädjan om hjälp.
106:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundrasjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 105:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, August 08, 2006 1:52 PM
Subject: 105:e Vädjan om hjälp.
105:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundrafemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 104:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Baptistförsamling
utanför Stockholms län svarade ”Då den ligger långt från Stockholm känner inte vår församling oss berörda av ditt ärende eftersom vi inte
kan hjälpa dig med dina önskemål om församlingsgemenskap och livspartner. Naturligtvis tycker jag att det låter tråkigt och beklagligt att du inte
finner en gemenskap som du trivs i. Jag hoppas att det löser sig med dina problem snarast. ”

Varje församling utanför
Stockholmsregionen kan välja att hjälpa indirekt. Var och en av de kyrkor utanför Stockholm som anser att en
kyrka inom Stockholmsregionen bör välkomna och vilja hjälpa kan naturligtvis välja att säga det till de
representerade samfunden. Om det existerar en kyrka i Sverige som inser att de svenska pastorerna och
prästerna i Stockholm agerar okristligt och omänskligt, vänligen uppmana då samfundsledningarna i Sverige till
besinning.
Här är adresserna:
info@skr.org, fsr@skr.org, info@evangeliskafrikyrkan.se, info@alliansmissionen.se, info@livetsord.se, efs@efs.svenskakyrkan.se, info@pingst.se,
info@msbv.se, info@elmbv.se, baptist@baptist.se, info@adventist.se, info@metodistkyrkan.se, info@missionskyrkan.se, info@fralsningsarmen.se,
sekretariat@katolskakyrkan.se, info@svenskakyrkan.se

Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 104:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, August 04, 2006 12:29 PM
Subject: 104:e Vädjan om hjälp.
104:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundrafjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 103:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, August 01, 2006 1:26 PM
Subject: 103:e Vädjan om hjälp.
103:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundratredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 102:a vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, July 28, 2006 6:00 AM
Subject: 102:a Vädjan om hjälp.
102:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundraandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 101:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. En Missionskyrka utanför
Stockholm kommenterade ”Dock har jag en känsla av att det var något tunt kring varför du anser dig behöva hjälp och dina
tankar kring hur hjälpen skulle kunna se ut/fungera. ” Eftersom jag är kristen och vill gifta mig endast med en kristen
kvinna, söker jag hjälp att identifiera ogifta kristna tjejer som till en pastor/äldste/öppet har tillkännagivit sin
längtan efter äktenskap med en kristen man. Med sanning som grund vill jag bygga relationer. I en svensk kyrklig
kultur kan därför också behövas hjälp att etablera sådana omständigheter att en svensk kristen kvinna vågar att
kommunicera ärligt. Jag söker därför främst hjälp i identifikationsprocessen, men i Sveriges kyrkor behövs kanske
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också hjälp till den initiala kommunikationsprocessen. (http://www.kyrkor.be/051118.htm).
Stockholmsregionen besvarade den 101:a vädjan om hjälp.
…

Ingen

kyrka

inom

Sent: Tuesday, July 25, 2006 9:00 AM
Subject: 101:a Vädjan om hjälp.
101:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Hundraförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 100:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Missionskyrka utanför
Stockholmsregionen svarade naivt ”En tänkbar förklaring till de uteblivna svaren är därför enligt mitt tycke just detta att breven har så
hög SPAM-faktor: 1. Avsändaren är opersonlig 2. Rubriken är inte mycket bättre 3. Mottagaradressen är inte personlig. Jag föreslår att du lägger lite
tid på att ringa in församlingarna i Stockholm, varför inte börja med dem i din närhet? Adressera dem sedan enskilt med en personlig avsändaradress.”

Att ingen svensk pastor vill hjälpa kan inte förklaras genom att mina brev skulle uppfattas som opersonliga. De
flesta svenska pastorer har besvarat min vädjan om hjälp med oförskämdheter, hotelser, fördomsfullhet,
okunskap om människan och okunskap om Gud, och med falska anklagelser mot min person. Det är därför inte
brevets Spam-faktor som felar. Svenska pastorer och svenska präster bör istället omvända sig till Gud och därmed
vilja välkomna och hjälpa. Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande
barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium. Av svenska prästers och svenska pastorers svarsbrev att
döma kan man konstatera att svenska pastorer och svenska präster saknar tillräckligt vett i huvudet och kärlek
i hjärtat.

En godhjärtad pastor i Metodistkyrkan utanför Stockholmsregionen uppmanar följande till samtliga pastorer ”Till
ALLA på Torstens maillista. Nu har Torsten sänt oss 100 mail där han vädjar om hjälp i sin förtvivlan, där han längtar efter en fungerande
församlingsgemenskap samt en livskamrat. Även om vi inte tycker oss kunna hjälpa rent konkret, så hoppas jag att vi alla som fått del av hans 100
mail verkligen också dagligen ber för Torsten om att en förändrig ska komma i hans förtvivlade livssituation. Låt oss alla lägga fram honom (utan att
namnge honom) i våra olika gudstjänster kommande söndag.”

Denna pastors omsorgsfulla propå är konstruktiv. Jag är mycket
tacksam för denna ovanliga svenska pastors existens och förslag, men vill samtidigt understryka både
möjligheten (kyrkor.be/051118.htm) och nödvändigheten av konkret hjälp. Gud kan påverka någon kristen kvinna i
Sverige till att vilja samtala och umgås med mig, alternativt att Gud finner och sänder en kristen kvinna från
annat land till Sverige. Också jag tror på bönens kraft, och vände mig därför till några hundra megakyrkor i USA
ett par månader sedan med uppmaningen att bedja för de svenska pastorerna. ”Pray for compassionate pastors
within Sweden. Pray for a church in Sweden that will want to welcome and assist.” Amerikanska pastorer, i
kontrast till svenska pastorer, svarade medmänskligt, uppmuntrande, respektfullt, med löften att bedja och med
bekräftelser på att de har bett. Låt oss ta lärdom från kristna pastorer i andra nationer. Här är några exempel
från dessa icke-svenska pastorer:
- I will continue to pray for you as you go forth with courage to break mindsets and empty traditions.
- I praise God for your passion for the expansion of the gospel in Sweden. We certainly pray with you that God raise up men and women after His
heart to reach the lost in that area.
- We pray for the Lord’s church in Sweden. Father, have your way, your will shall be done and the needs of your people shall be met. We thank you
for Brother Torsten who cries out to you on behalf of your people with the love of Christ. Your word says when we cry out to you, you will listen. “For
we walk by faith, not by sight.” 2Cor. 5:7. We come against that spirit of deception that blinds the pastors and churches that attempts to block the
flow of your spirit which is freely given. Break the stronghold that has your people in bondage. Release your power that will reveal the truth of the
True Living God. God have mercy and extend your grace in Jesus Name.
- We will be happy to pray for a church to come to your area that will help people to know the love of Jesus Christ.
- I regret to inform you that we do not have any church referrals for Sweden, although we will keep you on our prayer list here.
- We have received your prayer request and the prayer team considers it an honor to go with you to our Lord. Father we join Torsten in asking for
pastors in Sweden after your own heart. Jeremiah 3:15 Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and
understanding.
- We ask our Almighty God to pour His truth and compassion into the churches of Sweden. We pray that He will raise up and strengthen godly Pastors
of Sweden in preaching the truth of the Bible and in ministering with compassion to the sick and broken hearted. May the Holy Spirit lead you, Torsten,
into a closer fellowship with Christ and to a loving and compassionate church family. May His good promises be fulfilled in your life. In Christ’s precious
Name we pray. Amen.
- Thank you for your prayer request. We stand in agreement with you! […] Father, in Jesus' Name, I agree with Torsten Nenzen concerning his request
for compassionate pastors within Sweden and for a church in Sweden that will want to welcome and assist.
- I will pray for the pastors in Sweden to be more compassionate. We know that to be more like Jesus, these Pastors must become as compassionate
as Jesus was. This is in their process of sanctification. It seems to me that we should try to be building our relationship with Jesus through the Church.
We will certainly pray for a church in Sweden which will follow in our Church's footsteps and develop a ministry which will help singles develop a
relationship with Christ Jesus.
- Father God, I bring my brother's need before you right now & I am asking You to move in his behalf. He has tried unsuccessfully to find friendship
and desires a relationship with a Christian woman. Father it was you who said in the beginning "it is not good for man to be alone." With that in mind
I ask You to move for Torsten and give him a lovely Christian woman to love him dearly and share her life with him and the work of God. Lead him to
the right place at the right time. Give him good Christian fellowship. Meet every need that he has in Jesus Name and for your glory, Amen!
- I wanted to let you know that we received your email. I have forwarded it to our prayer room, where for the next 30 days, the prayer warriors in
there will begin the day agreeing in prayer for each need that you have mentioned.
- Yes we will be glad to pray and agree with you for the right Christian partner the Lord has prepared for you.
- My prayer to you today is that you find a true Christian relationship and that God will provide the means of establishing a Church with passionate
Pastors who will welcome and assist. Through Christ all things are possible.
- I praise God that you are saved and have just now prayed for your difficult situation in Sweden. I find it odd that pastors will not welcome you into
their congregations but I guess that it is a cultural difference.
- I’ll pray for you today. It sounds like a challenging situation that you have been facing. If I hear of any churches in Sweden that can help you, I’ll
be sure to forward them your direction.
- We will pray for compassionate pastors not only in Sweden but for compassionate pastors everywhere. We will pray that you will be able to find a
church home soon.
- We here in the U.S.A. are not far behind you. We, as a nation, are rejecting God's awesome love too in our society. IT'S JUST PLAIN CRAZY !!! So
please pray for us here too, ok ?

Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 100:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, July 21, 2006 9:00 AM
Subject: 100:e Vädjan om hjälp.
100:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
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Hej!
Hundrade gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 99:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, July 18, 2006 9:00 AM
Subject: 99:e Vädjan om hjälp.
99:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 98:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En svensk pastor svarade
svenskpastoralt ”Vi är inte itresserade av dina tiggar brev så var vänlig sänd inte fler.” Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, July 14, 2006 9:00 AM
Subject: 98:e Vädjan om hjälp.
98:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 97:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Pingstpastor utanför
Stockholmsregionen svarade med missriktade råd ”Har under hela den tid du sänt dessa mejl undrat hur länge du skulle hålla på
innan du insåg att detta inte är en framkomlig väg. Då jag nu slutar min tjänst här i församlingen och går i pension vill jag att du stryker [kyrkans
namn] adress ur ditt register. Vill dock ge dig ett råd inför framtiden. Sluta med dessa utskick, att sprida negativa budskap ger inget positivt resultat.
Förlåt i ödmjukhet istället dem som gjort dig illa ty ”de ödmjuka ger Gud nåd”. Ditt höga rop på hjälp ekar utan svar! Det är dags att pröva andra
vägar och ”viska” din vädjan om hjälp framförallt i Guds öra men också i någon persons öra, någon som kan lyssna och förstå utan krav på att den
personen skall lösa dina problem. Men genom öppna samtal i ödmjukhet inför Gud kan ni hitta lösningar som du kan acceptera. Kanske inte som du i
dag tänker dig men som Gud vill visa dig. Läs din Bibel så skall du se att ödmjukhet ofta är vägen till framgång. ”

Ödmjukhet är en väg till
framgång och kan lösa några av Pingströrelsens problem. Jag har valt att ödmjuka mig inför Kristi kropp genom
att vädja om de kristnas hjälp, eftersom jag erkänner mitt behov av gemenskap med andra lärjungar till Jesus
Kristus samt söker möjligheten att få samtala ärligt med någon kristen kvinna som längtar att gifta sig med en
kristen man. Pingstkyrkans praktiska råd att jag bör upphöra med mitt höga rop på hjälp harmonierar
karakteristiskt med Pingst FFS – förvirrade församlingar i samverkan. Många svenska Pingstpastorers ondska,
lögner, förtal, samfundslojalitet på bekostnad av sanning och rätt, verklighetsförnekelse och
kommunikationsvägran är inte en framkomlig väg till människors förtroende eller för upplösning av denna
följetong av vädjanden. Det bör vara dags att hycklande svenska pastorer inser nödvändigheten att omvända sig
ifrån den egna stoltheten och istället ödmjukar sig inför Gud och sanningen för att kunna visa på Kristi
barmhärtighet till dem som ödmjukar sig genom att be om pastorers hjälp. Eftersom många pingstpastorer i
Sverige saknar ödmjukheten att lyssna i det enskilda samtalet är det förståeligt att Pingst vill kuva, utesluta och
nedtysta sanningsanförare. Bibeln instruerar följande metod i Matteus 18:15-17 ”Om din broder har begått en synd, så gå
och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller
två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller
till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.”,

samt i 1 Tim.5:20 instrueras ”Dem som syndar inför alla skall du
De senaste femton åren har jag dagligen bett, många gånger med
smärtande tårar, att Gud sänder till mig i Sverige en kristen kvinna som vill gifta sig. De senaste tio åren har jag
till enskilda personer och i mindre kristna grupper kungjort mitt behov av en kvinna till äktenskap. Efter
uteslutningen från Pingst FFS snart fyra år sedan har jag de senaste snart tre åren vädjat offentligt om hjälp.
Vägen till framgång i detta ärende innebär en kristen kyrkas kommunicerade vilja att välkomna samt en kyrkas
vilja att hjälpa konkret.
tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning.”

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i
Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig", fastän
du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

En kyrklig kontakt utanför Stockholmsregionen svarade ”Du har aldrig funderat på om att du inte får något svar
inte beror på pastorerna?” Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 97:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, July 11, 2006 11:00 AM
Subject: 97:e Vädjan om hjälp.
97:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp …
Ingen kyrka besvarade den 96:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, July 07, 2006 12:02 PM
Subject: 96:e Vädjan om hjälp.
96:e Vädjan om hjälp.
Hej!

Institutioner i Stockholm
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Nittiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 95:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En kyrklig kontakt utanför
Stockholm svarade ”[…] ytterligare ett förslag: Sluta skicka överhuvudtaget och ta ansvar för ditt eget liv. Hittar du den
perfekta församlingen ska du inte gå med i den - eftersom ingen av oss är perfekt kommer du bara att förstöra den...”. Ingen
kyrka inom Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, July 04, 2006 9:00 AM
Subject: 95:e Vädjan om hjälp.
95:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 94:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, June 30, 2006 11:18 AM
Subject: 94:e Vädjan om hjälp.
94:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 93:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, June 27, 2006 12:06 PM
Subject: 93:e Vädjan om hjälp.
93:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 92:a vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, June 23, 2006 12:06 PM
Subject: 92:a Vädjan om hjälp.
92:a Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 91:a vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, June 20, 2006 11:29 AM
Subject: 91:a Vädjan om hjälp.
91:a Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 90:e vädjan om hjälp. Vid min fråga på vilken grund Evangeliska Frikyrkan i Umeå
nyligen anklagade Torsten för problem med ilska genom sitt uttalande ”Du kan få hjälp att hantera din besvikelse, din
ilska och ditt liv.”, svarade kyrkan ”Ni måste ha blandat ihop mitt brev med någon annans. Jag har inte skrivit att ni har problem
med ilska. Läs mitt brev en gång till så förstår ni nog innebörden i det.” När jag sedan bemöter kyrkan genom att citera kyrkan,
förklarar kyrkan ”Din ilska över att ha blivit utesluten ur en församling. Det är ingen anklagelse från min sida. ” Istället för att

erkänna och enkelt ursäkta sitt misstag agerar denna kyrka som många andra kyrkor i Sverige; kyrkan förnekar
sina misstag.
…
Sent: Friday, June 16, 2006 11:28 AM
Subject: 90:e Vädjan om hjälp.
90:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Nittionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 89:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, June 13, 2006 10:11 AM
Subject: 89:e Vädjan om hjälp.
89:e Vädjan om hjälp.
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Hej!
Åttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 88:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Evangeliska frikyrkan i
Umeå besvarade fördomsfullt ”Ordspråket som säger "bit inte den hand som föder dej" - passar nog in här. […] Det finns
många kärleksfulla människor som längtar efter att få hjälpa människor i nöd, men du måste vilja själv. Du kan få hjälp att
hantera din besvikelse, din ilska och ditt liv! ” Karakteristiskt för många svenska kyrkors liknande kommentarer är de

fördomsfulla antagandena, de grundlösa anklagelserna, och skuldbeläggning av den oskyldige i blint försvar av
kyrkliga kollegor och samfund. Många svenska pastorer som inte har träffat mig fortsätter att anklaga mig falskt,
och andra pastorer som aldrig har träffat mig påverkas genom sina kollegors grundlösa anklagelser. Att svenska
pastorers förvirrade omdömen uttrycks genom felaktiga anklagelser, t ex att Torsten skulle vara en mycket sjuk
och sargad person som saknar nödvändig självinsikt, är oacceptabelt. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen
besvarade den 88:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, June 09, 2006 8:42 AM
Subject: 88:e Vädjan om hjälp.
88:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 87:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, June 06, 2006 9:32 AM
Subject: 87:e Vädjan om hjälp.
87:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 86:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Missionsförsamling
utanför Stockholmsregionen svarade ”Jag kan tyvärr inte se annat än att du är en mycket sjuk och sargad person, som dock
saknar nödvändig själinsikt över din situation. Hela ditt förhållningssätt vittnar om detta. En frisk människa gör inte så som du
genom dina brev gör. Om uteslutningen var rätt eller inte kan inte jag bedöma. Men jag hoppas att Jesus kan hela dig både
genom själavård och professionell hjälp som säkert finns att tillgå. Men det förutsätter också att du inser att du är i behov av
hjälp till ande, kropp och själ. Det förutsätter också att du inser att ingen pastor har till uppgift att vara äktenskapsförmedlare.
Om du låter dig hjälpas både av människor och av vår Herrre Jesus Kristus blir det också möjligt att en kvinna skall kunna bli
förälskad i dig. I det skick du nu befinner dig är detta nog inte troligt. ” En annan pastor utanför Stockholm skrev ”Sluta
skirva dina mejl för pastorer och anklaga dom. Ingen pastor vågar rekommendera dig för nån kvinnan om altt din tid och energi går att hitta fel i andra
människor och församlingar.”

Ingen kyrka inom Stockholm svarade.

…
Sent: Friday, June 02, 2006 9:46 AM
Subject: 86:e Vädjan om hjälp.
86:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 85:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, May 30, 2006 11:29 AM
Subject: 85:e Vädjan om hjälp.
85:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 84:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, May 26, 2006 11:24 AM
Subject: 84:e Vädjan om hjälp.
84:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 83:e vädjan om hjälp.
…
Sent:

Tuesday, May 23, 2006 12:02 PM
231

Subject: 83:e Vädjan om hjälp.
83:e Vädjan om hjälp.

232

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 82:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, May 19, 2006 5:09 PM
Subject: 82:a Vädjan om hjälp.
82:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 81:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, May 16, 2006 7:00 AM
Subject: 81:a Vädjan om hjälp.
81:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 80:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, May 12, 2006 7:00 AM
Subject: 80:e Vädjan om hjälp.
80:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Åttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 79:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En ekumenisk församling
svarade ”Jag anar att du känner besvikelse över att inte ha hittat en livskamrat och det är ju naturligt att känna så. Det finns
säkert många fler än du runt om i kyrkorna som känner likadant. Men skulle inte arrangerade äktenskap inom kyrkor kännas som
överförmynderi och maktmissbruk. Tänk bara om en kyrka arrangerade ett äktenskap mellan dig och en kvinna du inte alls trivdes
med. Ett sådant äktenskap kanske skulle vara än mer slitsamt än ensamheten. ” En förmedlad kontakt är inte ett arrangerat

äktenskap. Vänligen läs mitt tidigare brev kyrkor.be/051118.htm igen. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, May 09, 2006 7:00 AM
Subject: 79:e Vädjan om hjälp.
79:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 78:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Pastorer i Sverige är ovilliga att hjälpa; kanske på grund av svenskt missförstånd att en tredje part inte kan
hjälpa två andra individer att mötas, kanske på grund av svensk fruktan för ärlig och tydlig intention, kanske på
grund av bristande Kristuslikhet med avseende till ansvar, medmänsklighet, barmhärtighet och kärlek. En kritisk
livssituation i saknaden av en livskamrat har istället år för år förskjutits och fördjupats till följd av frånvaron av
en behjälplig kristen kyrka. Genom avsaknaden av den livsglädje och kraft som förälskelse och kärlek skulle ge
upphov till, hindras möjligheten att prestera på arbetsmarknaden. Svenska pastorer skadar människan genom
orättfärdig uteslutning och omänskliga avvisanden ifrån församling, och genom dess obarmhärtiga bemötande.
Svenska pastorer medverkar till mindre samhällsekonomisk nytta genom de individer som skadas av pastorer.
Förutom ensamhetens onödigt grymma lidande som svenska pastorer orsakar och vidhåller, belastar svenska
pastorer även skattebetalare med ökade utgifter för socialförsäkringssystemet. Varför ska svenska staten
ekonomiskt understödja de religiösa samfund som direkt skadar eller bidrar till att skada människor? Om
medmänskliga och kristna värden har upphört att motivera svenska pastorers ageranden, kanske ekonomiska
incitament kan få svenska pastorer till omvändelse och svenska kyrkor till kursändring. Jag förespråkar
naturligtvis inte att samfund måste tillmätas skadeståndsansvar för ideologisk falskdeklaration. Inte heller vill jag
förorda indragna statliga bidrag till de allmännyttiga verksamheter som är religiöst grundad (positivt motsvarande
USA:s faith-based and community initiatives: Compassion in Action). Men, jag vill se åtminstone att någon kristen
kyrka i Stockholm visar medmänsklighet och barmhärtighet genom att välkomna och vilja hjälpa.
…
Sent: Friday, May 05, 2006 7:00 AM
Subject: 78:e Vädjan om hjälp.
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Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 77:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, May 02, 2006 8:27 AM
Subject: 77:e Vädjan om hjälp.
77:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 76:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, April 28, 2006 9:11 AM
Subject: 76:e Vädjan om hjälp.
76:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 75:e vädjan om hjälp besvarades av en kyrka inom Stockholmsregionen. Pingstpastor Stanley Sjöbergs
församling Centrumkyrkan svarade ”Vi har tidigare mejlat dig att vi tyvärr inte har möjlighet att hjälpa dig, detta
kvarstår.”
…
Sent: Tuesday, April 25, 2006 9:55 AM
Subject: 75:e Vädjan om hjälp.
75:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 74:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, April 21, 2006 7:00 AM
Subject: 74:e Vädjan om hjälp.
74:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 73:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, April 18, 2006 7:00 AM
Subject: 73:e Vädjan om hjälp.
73:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 72:a vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, April 14, 2006 9:00 AM
Subject: 72:a Vädjan om hjälp.
72:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 71:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, April 11, 2006 9:00 AM
Subject: 71:a Vädjan om hjälp.
71:a Vädjan om hjälp.
Hej!

Institutioner i Stockholm
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Sjuttioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 70:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, April 07, 2006 7:00 AM
Subject: 70:e Vädjan om hjälp.
70:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sjuttionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 69:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, April 04, 2006 7:00 AM
Subject: 69:e Vädjan om hjälp.
69:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 68:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, March 31, 2006 7:00 AM
Subject: 68:e Vädjan om hjälp.
68:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två enkla, personliga behov. Jag
efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna
lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Den 67:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En ekumenisk kyrka
utanför Stockholm förklarade ”…om nu ingen kyrka har visat dig intresse, så tycker jag att du skall söka upp en kyrka som du trivs i och
sedan är det ju så att gå till en kyrka och var med i dess verksamhet går ju alldeles utmärkt utan att i början vara medlem. ” Kristna är lärjungar
till Kristus. Lärjungar till Jesus Kristus vill göra Jesu vilja. Jesus vill frälsa och hjälpa människor. Lokala kyrkor
som inte vill hjälpa människor saknar därför ett av lärjungaskapets kriterier. Jag söker en lokal kyrka med
ansvarstagande lärjungar till Jesus Kristus. Eftersom ett av de kristna kännetecknen (intresse/vilja att hjälpa)
hittills saknas i samtliga kristna kyrkor i Stockholm, fortsätter min vädjan för ändring. (Vänligen läs mitt tidigare
brev i sin helhet: kyrkor.be/051118.htm)
Även två kyrkor inom Stockholmsregionen besvarade den 67:e vädjan om hjälp. En missionsförsamling i
Stockholmsregionen stratifierade missionskyrkans tydliga svar:
”erbjudande om församlingsmedlemskap – JA
möjlighet till samtal – JA
lärjungagemenskap – NEJ

”
samt förklarade sin kyrkas nekande till lärjungagemenskap ”…gemenskap
äktenskapsförmedling – NEJ

med kristna lärjungar fungerar inte här. En hetsig

förortsmiljö där folk knappt hinner mötas för att fira gudstjänst. Även om de längtar efter mer så förmår de inte mer – mer än någon enstaka gång.”,

och medgav dilemmat med tillståndet i sin kyrka ”Om det kan man fundera mycket. Men tyvärr inte hitta någon lösning just nu.”
Distinktion mellan ’kristna’ och ’lärjungar till Kristus’ är ett vanligt förekommande missförstånd. Lärjungaskap
med Jesus Kristus är inte ett valbart komplement till kristen tro med bekännelse. Både tron på Kristus och viljan
till Jesu gärningar tillhör livet med Kristus (Jak.2:20). Däremot är det ansvarstagande lärjungaskapet mellan
kristna (accountable discipleship) en naturlig följd av viljan till Jesu efterföljelse. Gud samverkar med den
pånyttfödda människans vilja till helgelse och förblivande i Kristus. Viljan avgör. Om insikten om viljans
betydelsefullhet hade funnits, kunde Missionsförsamlingen ha svarat JA också till förfrågan om
lärjungagemenskap och kontaktförmedling. En metodistkyrka i Stockholm svarade att metodistkyrkan ”inte på
något sätt kommer att kunna hjälpa dig i dina förfrågningar”.
En sinnrik rubrik till en artikel i en Stockholmstidning inspirerade till återbesök för enskild utfrågning i Stockholms
Moské 060329. Moskéns representant artigt redogjorde för moskéns sociala ansvarstagande för muslimernas
äktenskapslystnad. Stockholms Moské bistår muslimska singlar genom personlig kontaktförmedling. Moskéns
kontaktförmedlingsmetod involverar förmedlarens aktiva rekommendation utifrån bägge parters frivilligt lämnade
persondata och parternas relation till moskén. När dessa islamistledare som saknar personlig Gudsrelation ändå
förstår att göra det medmänskligt rätta genom att hjälpa islamistiska ensamstående till äktenskap, hur mycket
mer borde då inte kristna pastorer i Sverige inse att visa barmhärtighet till kristna singlar i behov av äktenskap.
http://www.city.se/ArticlePages/200603/28/20060328200241_City264/20060328200241_City264.dbp.asp

…

Sent: Tuesday, March 28, 2006 7:00 AM
Subject: 67:e Vädjan om hjälp.
67:e Vädjan om hjälp.
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Hej!
Sextiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 66:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Pingstkyrka hotade
”Jag har fått tillräckligt många dylika brev och tänker inte finna mig i detta längre. Nästa brev hamnar hos polisen.” Varje pastor som störs
av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats.
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade.
Framtida svensk kristenhet påverkas av samtida kristna läroanstalter. Där liberal bibelsyn dominerar frodas alltid
irrläror, men även där sund evangelikal bibelsyn företräds gror diskrepans mellan lära och liv. Exempel på kristna
skolor från vardera kategori i Stockholm är Teologiska Högskolan i Stockholm (THS) respektive Credo Akademin.
Liberalteologiska THS diskriminerande särbehandlar antagning till studieplats genom att anföra speciella
antagningsvillkor, utöver Högskoleverkets allmänna och särskilda antagningsvillkor, för mig som offentligt
deklarerar att homosexualitet är en skada och synd. THS rektor utkrävde 050912 ett personligt
behörighetsvillkor. THS specialkrav lyder ”[Jag] har […] beslutat följande för att din ansökan över huvud taget skall behandlas: […] Du
avger en tydlig och egenhändigt undertecknad skrivelse där du beklagar och tar avstånd från ditt agerande när det gäller de bägge brev om din syn
på homosexualitet som du sände ut per mail till våra studenter. Det skall framgå att du nu inser att handlandet var felaktigt.”

THS anför också
särskilt rigorös språkkontroll genom att underkänna mina kunskaper i svenska språket, men Verket för
Högskoleservice styrker uppfattningen att THS bör ha felbedömt mina svenska språkkunskaper. THS
missgynnande särbehandlingar är i realiteten repressalier mot den offentliga bekännelsen att homosexualitet är
en synd mot Gud.
En anställd filosofilärare [Mats Selander] vid den i övrigt sunt apologetiska Akademins [Credo Akademin]
bibelskola avslöjade 050109 sin personliga grundattityd genom en bedräglig intention att försvåra möjligheten
till äktenskap ”Jag har svårt att av hjärtat rekommendera dig till någon tjej och jag skulle avråda tjejer att gifta
sig med dig.” samt filosofilärarens grundlösa åsikter ”Du är knepig, hård och har lätt att anklaga utan fog.” En
feministteolog [Inga-Märtha Ericsson] vid Akademin förrädiskt undervisade studenterna sexton lektionstimmar
i feministisk teologi. Trots diskrepansen mellan teori och praktik företräder Akademin ändå överlag tillförlitligt
försvar av kristendom.
För att Sveriges framtida kristna ledarskap bättre ska förmå att trovärdigt leda människor till Kristus fordras
dels mindre heretiskt undervisande högskolor men också större korrespondens mellan bibelskolors lära och
handling.
…
Sent: Friday, March 24, 2006 7:00 AM
Subject: 66:e Vädjan om hjälp.
66:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 65:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, March 21, 2006 7:00 AM
Subject: 65:e Vädjan om hjälp.
65:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 64:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Livets Ords församling i
Bollnäs kortfattat hotade ”Sluta skicka denna skit annars stämmer jag er!!!!!!” Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, March 17, 2006 7:00 AM
Subject: 64:e Vädjan om hjälp.
64:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 63:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, March 14, 2006 7:00 AM
Subject: 63:e Vädjan om hjälp.
63:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 62:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
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Sent: Friday, March 10, 2006 7:00 AM
Subject: 62:a Vädjan om hjälp.
62:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 61:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, March 07, 2006 7:00 AM
Subject: 61:a Vädjan om hjälp.
61:a Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 60:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En pastor inom
Missionskyrkan skrev ”Jag tycker du saknar en del av den ödmjukhet (av dina mail att döma) som en sanningssägare förväntas ha. Du kan
omöjligt känna alla svenska pastorer men du tycks ta dig rätten att döma dem .” Budskapet att många svenska pastorer idag kan
anses som hyckleriets företrädare istället för barmhärtighetens aktörer förankras dels till de flesta svenska
pastorers fördomsfulla kommentarer och samtliga svenska pastorers insisterade passivitet gent emot denna
återkommande vädjan om hjälp, men bedömningen baseras också på omfattande personliga erfarenheter med
kyrkor och dels på andra människors mångskiftande vittnesmål om svenska kyrkors illgärningar och hyckleri.
Kyrkliga predikanter förkunnar ibland kristna värderingar, men när etikbudskapen tillämpligt riktas till pastorer
fördöms budskapen som dömande.
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 60:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, March 03, 2006 9:00 AM
Subject: 60:e Vädjan om hjälp.
60:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Sextionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 59:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. En aktad svensk pastor
inom trosrörelsen förvridet hänskjuter problemet angående obarmhärtiga pastorer till den individ som grundlöst
uteslutits från kyrkan och vägras kyrkans hjälp. Pastorsmetoden, att orättfärdigt skuldbelägga och att
externalisera kyrkans problemorsaker, nyttjas flitigt av auktoritära och pseudokarismatiska svenska pastorer.
Trosrörelsepastorn skriver ”Hörde någon säga att en definition på dumhet är att hålla på att göra samma sak, men förvänta ett annorlunda

resultat. Utan att på något sätt insinuera på att du är dum, tror jag ändå att det ligger mycket i detta. Om du nu efter 59 brev fortfarande inte fått
napp, behöver du nog fundera på om du ska fiska på annat ställe, skaffa annan utrustning eller kanske helt enkelt byta metod! Just nu känns det
mest som om du målar in dig i ett hörn. Dina återkommande mail, gör även den mest godhjärtade och välvilligt inställde tveksam. Mitt enkla råd:
sluta skicka runt mail till alla dessa kyrkor. Efter ett tag har färgen torkat och då kan du kliva ut ur hörnet och förhoppningsvis hitta en god lösning
på ditt problem.”

Verkligheten är den diametralt motsatta; svenska kyrkliga ledare har länge motarbetat och kuvat
sanningsanförare. Mot några svenska pastorers ondska samt ignorans valde jag att resa mig, ifrån den
inskränkta kyrklighetens anvisade hörn, till den av samfund förbehållet offentliga färgplätten, för att på det
samfundsreservatet avge nödvändiga avtryck som kan bidra till svenska pastorers omvändelse från
obarmhärtighet och oförstånd. Ondska förekommer inom alla samhällssektorer, men på inga platser i Sverige
kan uppfattas att hyckleriet framstår mer tydligt än inom svenska kyrkor. Svenska pastorer utgör idag kanske
ett av de effektivaste hindren för människors eviga frälsning.
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 59:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, February 28, 2006 9:00 AM
Subject: 59:e Vädjan om hjälp.
59:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 58:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, February 24, 2006 7:00 AM
Subject: 58:e Vädjan om hjälp.
58:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
236

Den 57:e vädjan om hjälp kommenterades av två
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kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom

Sent: Tuesday, February 21, 2006 7:00 AM
Subject: 57:e Vädjan om hjälp.
57:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 56:e vädjan om hjälp kommenterades av fem kyrkor utanför Stockholmsregionen. En pastor inom
Trosrörelsen instruerade välmenande och naivt ”Det verkar vara trögt för dig att få den hjälp av människor som du vill ha. Gå direkt
till Gud med din bön och utgjut ditt hjärta inför honom så vill han leda dig rätt.” Jag ber till Gud dagligen, men eftersom ingen kyrka
i Stockholm vill hjälpa saknas den nödvändiga premissen till förändring av omständigheterna. Gud kan bemöta
dessa två enkla behov när en kristen kyrka väljer att gensvara till Guds kallelse till kyrkan, och kyrkan därmed
beslutar att vilja hjälpa. (vänligen läs: kyrkor.be/051223.htm) Huvudförutsättningen till avhjälpandet av de två enkla
behoven är en kyrkas vilja att hjälpa. Svenska pastorers bristande vilja att hjälpa människor utgör en
grundläggande förklaring till frånvaro av Guds viljas förverkligande i Sverige. Även en kyrka inom
Stockholmsregionen besvarade det 56:e vädjandebrevet. Evangelisk Luthersk Mission (Bibeltrogna Vänner)
skrev kortfattat ”Jag vill inte ha mer utskick med frubeställningar. Stryk mig från listan. ”
…
Sent: Friday, February 17, 2006 7:00 AM
Subject: 56:e Vädjan om hjälp.
56:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 55:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, February 14, 2006 7:03 AM
Subject: 55:e Vädjan om hjälp.
55:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Ingen kyrka besvarade den 54:e vädjan om hjälp.
Svenska pastorer föredrar att demonstrera sin obarmhärtighet och ondska istället för att vilja hjälpa. I stället
för att erkänna sina tillkortakommanden och tackla församlingsproblemen inom svensk kyrklighet väljer svenska
pastorer att exkommunicera sanningsanförarna. Svenska präster vill hellre välsigna homosexuella äktenskap än
att forma lärjungamässiga församlingar. I stället för att stödja evangelisation väljer svenska pastorer att
bannlysa evangelisterna. Svenska pastorer begår äktenskapsbrott, skilsmässa och välsignar omgifte men vägrar
att hjälpa män och kvinnor som längtar efter möjligheten att få inleda ett kristet äktenskap. I stället för att
ödmjukt och ärligt kommunicera direkt med varandra väljer svenska pastorer nonchalans.
…
Sent: Friday, February 10, 2006 7:00 AM
Subject: 54:e Vädjan om hjälp.
54:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 53:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, February 07, 2006 7:00 AM
Subject: 53:e Vädjan om hjälp.
53:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 52:a vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, February 03, 2006 7:00 AM
Subject: 52:a Vädjan om hjälp.
52:a Vädjan om hjälp.
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Hej!
Femtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 51:a vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, January 31, 2006 7:00 AM
Subject: 51:a Vädjan om hjälp.
51:a Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtioförsta gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 50:e vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. En pingstkyrka påstod
”Vi får ett brev från dig dagligen...” Ett brev har skickats vid två tillfällen per vecka; tisdag och fredag.
Pingstkyrkans överdrift och andra pastorers falska vittnesmål kan skada leveransavtalet med internetoperatören.
Svenska pastorer bör istället försöka att mer ofta tala sanning. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade
den 50:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, January 27, 2006 7:00 AM
Subject: 50:e Vädjan om hjälp.
50:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Femtionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 49:e vädjan om hjälp kommenterades av sex kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, January 24, 2006 7:00 AM
Subject: 49:e Vädjan om hjälp.
49:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtionionde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 48:e vädjan om hjälp kommenterades av fem kyrkor utanför Stockholmsregionen. Svenska Kyrkan utanför
Stockholm hotade ”Till den som fortsätter att vara ombud för dessa mailtrakasserier vill jag bara säga att nu blir det
polisanmälan eftersom vi redan vänligen bett att få slippa dylika brev flera ggr.” Den kyrkan har kommenterat
vädjandebrevet endast en gång och kyrkoherden uttryckte inte då begäran att slippa undfå fler brev i ärendet.
Varje präst som däremot har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjanden om hjälp har
respekterats. Också en kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 48:e vädjan om hjälp. Den pingstkyrkan
i Stockholm skrev ”Jag är ledsen men vi kan inte hjälpa dig.”
…
Sent: Friday, January 20, 2006 7:00 AM
Subject: 48:e Vädjan om hjälp.
48:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtioåttonde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 47:e vädjan om hjälp kommenterades av nio kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Tuesday, January 17, 2006 7:00 AM
Subject: 47:e Vädjan om hjälp.
47:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtiosjunde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 46:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
…
Sent: Friday, January 13, 2006 7:00 AM
Subject: 46:e Vädjan om hjälp.
46:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtiosjätte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
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Den 45:e vädjan om hjälp kommenterades av fyra kyrkor utanför Stockholmsregionen. Svenska Kyrkan
utanför Stockholm svarade ”Sen måste jag också drista mig att upplysa dig om att majoriteten kyrkor i Sverige självklart
inte bedriver koppleriverksamhet varför din önskan nummer 2 är ställd till fel sorts institution.” Prostitution är grovt
omoraliskt och ingen kyrka bör finansieras av koppleri. Jag kan aldrig någonsin låta en präst inbilla mig att söka
en kristen hustru vid en bordell. All sexualitet utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna är synd mot
Gud. Jag efterfrågar tillhörighet i en kristen kyrka med lärjungamässig gemenskap, samt medmänsklig hjälp i
sökandet efter äktenskaplig gemenskap. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen besvarade den 45:e vädjan om
hjälp.
…
Sent: Tuesday, January 10, 2006 7:00 AM
Subject: 45:e Vädjan om hjälp.
45:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtiofemte gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 44:e vädjan om hjälp besvarades av en församling inom Stockholmsregionen. Den kyrkan, en förutvarande
väckelse- och proteströrelse i Stockholm, missuppfattande svarade ”Vi har tidigare erbjudit dig att komma till
församlingen för ytterligare samtal och hjälp, men då detta inte verkar önskvärt från din sida, ser vi oss inte kapabla att komma
dina önskningar tillmötes. Därför vädjar vi istället till dig att inte längre sända oss dessa mail.” Samma pastor deklarerade i sitt
föregående svar 050308 ”Om du söker dig en livspartner så är det tyvärr ingenting som församlingen hjälper till med...” Jag

vädjar därför till Stockholms kyrkor att vänligen inte missförstå denna appell. Jag efterfrågar både tillhörighet i
en kristen kyrka med lärjungamässig gemenskap, och medmänsklig hjälp i sökandet efter äktenskaplig
gemenskap. Varje pastor som störs av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare
vädjandebrev har respekterats.
…
Sent: Friday, January 06, 2006 9:00 AM
Subject: 44:e Vädjan om hjälp.
44:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtiofjärde gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 43:e vädjan om hjälp kommenterades av tre kyrkor utanför Stockholmsregionen. Även en kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Centrumkyrkan i Stockholm skrev ”Jag är ledsen men vi kan inte hjälpa dig. Jag
tror du har fått ett utförligt svar tidigare av Stanley Sjöberg.” Pingstpastor Sjöberg svarade (utförligt) tidigare
050627 ”Nej käre vän, ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar.
Med vänlig hälsning - trots allt!”
…
Sent: Tuesday, January 03, 2006 9:00 AM
Subject: 43:e Vädjan om hjälp.
43:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtiotredje gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 42:a vädjan om hjälp kommenterades av två kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen besvarade den 42:a vädjan.
Några pastorers ondska, och sedermera övriga kyrkors ovilja till kommunikation och förvägrad hjälp, har vållat
samt befäster inte endast den personligt olyckliga livssituationen men också betraktelsen av svenska pastorer
som obarmhärtiga. Jag vill därför vädja till Stockholms kyrklighet att besegra det onda med förnuft och godhet,
inte endast av personliga skäl, men även som ett gott vittnesbörd för de observatörer som ännu inte har
välkomnat Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Svenska pastorer förfogar över en god seger för svensk
kyrklighet och ett gott vittnesmål till de ännu inte frälsta iakttagarna i denna följetong, genom att avslutande
vilja hjälpa. Kommunikation är botemedlet för kommunikationsbrist, en problemlösande förutsättning och
pragmatiskt nödvändigt. Någon pastor måste faktiskt kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att
konkret hjälpa. Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa att också meddela det, så att den kyrkan
kan träffa mig för samtal.
…
Sent: Friday, December 30, 2005 9:00 AM
Subject: 42:a Vädjan om hjälp.
42:a Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtioandra gången vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm …
Den 41:a vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen besvarade vädjan.
…
Sent: Tuesday, December 27, 2005 9:00 AM
Subject: 41:a Vädjan om hjälp.
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Institutioner i Stockholm
Hej!
Denna fyrtioförsta gång vädjas fortfarande till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga
behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med
kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Den 40:e vädjan om hjälp kommenterades av en kyrka utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade.
Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska församlingar, och
Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan
uppfattas som en besvärlig person”, har jag enträget vädjat till Stockholms kyrkor om hjälp. Ingen kyrka,
emellertid, erbjuder att avhjälpa de två behoven.
Några svenska pastorer uppfattas bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En svensk pastor befarar att
Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Södermalmskyrkan har beslutat
att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga ovillkorligt förtroende till
Södermalmskyrkans pastorer och därför avvisas Torstens ansökan om medlemskap. Stockholm Vineyard
anklagar Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill
godkänna. Svensk sjukvård klassificerar Torsten som personlighetsstörd samt att Torsten har ”stora svårigheter
i kontakten med andra människor” och ”tankeinnehåll av viss vanföreställningskaraktär”.
Dessa svenska pastorer saknar förstånd och omdöme. Svensk sjukvård saknar i detta medicinsk indikation och
professionalism.
Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som både vill välkomna till lärjungamässig gemenskap och som vill
hjälpa i sökandet efter kontakt med en kristen kvinna där en relation eventuellt skulle kunna leda till äktenskap.
Finns en kristen kyrka i Stockholm som vill avhjälpa båda behoven?
…
Sent: Friday, December 23, 2005 9:00 AM
Subject: 40:e Vädjan om hjälp.
40:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Fyrtionde gången (tidigare 051220, 051216, 051213, 051209, …
Den 39:e vädjan om hjälp kommenterades av sex kyrkor utanför Stockholmsregionen. I stället för att tillrättavisa
de kyrkor som skadar eller som irrationellt vägrar att vilja hjälpa, missriktat kritiserar en välvillig pastor istället
den som vädjar om hjälp. Den missförstående pastorn svarade bl.a. ”Vi har tagit upp dina böneämnen […] Då vi vet
att Gud både hör och svarar på bön så bör något ske också i ditt liv och i din situation. Om du är öppen för att ta emot det Gud
vill göra? Då du nu så ofta kör ut dessa mail så lär han väl inte hinna med mellan varven. Du tar ju saken i egna händer. Behöver
inte hans hjälp mao. Varför då be om hjälp i olika församlingar? ” Bön är en grund till frambringande av Guds vilja i

skapelsen. Gud besvarar bön endera via samverkande gärningar inom naturlagarna eller allsmäktigt via
övernaturliga företeelser. Företrädesvis verkställs Guds vilja genom människors samverkande vilja i överlåtelse
av sina naturliga förutsättningar till Guds tjänst. Man kan utgå ifrån att varje behov enligt Guds skapelse
motsvaras av något i verkligheten som kan fylla respektive behov. Varje människa har naturliga (kroppsliga och
själsliga) behov samt övernaturliga (andliga) behov. Naturliga behov motsvaras vanligtvis av naturliga lösningar
och övernaturliga behov motsvaras alltid av övernaturliga lösningar (ej gnosticismens kosmiska dualism!).
Gudsrelationen är övernaturlig men mänskliga relationer är naturliga. Exempelvis motsvaras behoven av
lärjungamässig gemenskap och kontaktförmedling av händelser som uttrycks viljemässigt och naturligt;
lösningarna är inte ofrivilliga, omedvetna, stokastiska eller övernaturliga fenomen. Behoven av
församlingstillhörighet och äktenskap motsvaras av naturliga lösningar, och åtgärderna verkställs slutgiltigt
därför också naturligt - genom en kyrkas vilja att välkomna och att hjälpa. Att tillbedja Gud är livsnödvändigt
och bön är en grund för Guds viljas verkställighet. Men vänligen inse även det pragmatiskt nödvändiga - att
någon pastor faktiskt måste kommunicera en vilja att välkomna samt en vilja att konkret hjälpa. En annan pastor
kortfattat skrev ”Sluta skicka spam till mig!!!!!!!!” Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade den 39:e
vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, December 20, 2005 9:00 AM
Subject: 39:e Vädjan om hjälp.
39:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettionionde gången (tidigare 051216, 051213, 051209, 051206, …
Den 38:e vädjan om hjälp kommenterades av sju kyrkor utanför Stockholmsregionen. En pingstpastor beskedligt
skrev ”böj dej för Honom [Jesus] och Han kommer att leda och hjälpa dej.” Om denna allmänna sanning
uppmanar till ensidigt partsansvar i avsaknad av insikt om pastorers möjlighet att verkställa Guds vilja genom
att hjälpa andra människor, utgör uppmaningen en partiell och perspektivlös sanning. Medmänskligt ansvar
inbegriper att undsätta nödställda människor, och humant ansvar innefattar att rättvisande bistå mänsklighetens
brist genom solidarisk resursfördelning. Evangeliskt ansvar involverar desto mer av personligt gestaltad
barmhärtighet i Kristi efterliknelse. Jesu lärjungars allmänna kallelse och ansvar är att älska också sin nästa
(Gal.5:14, Jak.2:8). En annan svarande pastor ville tröstande påminna ”Människor sviker, det får man räkna
med. Inte ens äktenskapet är alltid en dans på rosor. …Han [Jesus] sviker ingen människa.” Detta faktum att
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människor sviker människor samt att pastorer kan överge Gud ursäktar inte de svenska pastorernas svek
och hårdnackade passivitet. Svenska pastorers ondska skall inte få resignerat legitimeras. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade den 38:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, December 16, 2005 8:30 AM
Subject: 38:e Vädjan om hjälp.
38:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettioåttonde gången (tidigare 051213, 051209, 051206, 051202, …
Den 37:e vädjan om hjälp kommenterades av tio kyrkor utanför Stockholmsregionen. Svenska pastorers
missförstånd avseende möjligheten att hjälpa genom kontaktförmedling och lärjungamässig gemenskap fortgår,
denna gång uttryckt genom en präst som svarade ”jag kan inte beordra någon att gifta sig med dig.” (vänligen
läs tidigare förklarande brev: www.kyrkor.be/051118.htm) Även en kyrka inom Stockholmsregionen svarade den 37:e
vädjan om hjälp. Pingströrelsens Filadelfiakyrkan i Stockholm skrev ”Vi vädjar till dig att sluta skicka detta brev till
filadelfiakyrkan!”
…
Sent: Tuesday, December 13, 2005 9:00 AM
Subject: 37:e Vädjan om hjälp.
37:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettiosjunde gången (tidigare 051209, 051206, 051202, 051129, …
Den 36:e vädjan om hjälp kommenterades av sju kyrkor utanför Stockholmsregionen. En kyrklig representant
varnade ”Vem är du som skickar det här? Kommer att vidta åtgärder om du inte slutar.” Varje pastor som störs
av denna vädjan och som har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats.
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade den 36:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, December 09, 2005 9:00 AM
Subject: 36:e Vädjan om hjälp.
36:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettiosjätte gången (tidigare 051206, 051202, 051129, 051125, 051122, …
Den 35:e vädjan om hjälp kommenterades av sex kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade den 35:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, December 06, 2005 8:12 AM
Subject: 35:e Vädjan om hjälp.
35:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettiofemte gången (tidigare 051202, 051129, 051125, 051122. 051118, …
Den 34:e vädjan om hjälp kommenterades av sju kyrkor utanför Stockholmsregionen. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade den 34:e vädjan om hjälp.
En vecka sedan upplyste en kyrka med långsam modemuppkoppling att det bifogade och utrymmeskrävande
pdf-dokumentet i de tidigare e-breven upplevdes som att försvåra församlingens telefonmottagning och att ha
blockerat kyrkans övriga e-post. Jag inser och beklagar detta. Inget dokument kommer därför att bifogas
framöver. Syftet med bifogandet av den utrymmeskrävande pdf-filen var att underlätta förståelsen för brevets
historiska sammanhang. De föregående breven kan nu istället tillgås via webbplatsen www.kyrkor.be.
Uppgift har framförts till mig indirekt via en bekant att en kyrka utanför Stockholm uttrycker villrådighet om
möjligheten att hjälpa. Jag uppskattar den informationen och vill därför uppmuntra varje kyrka belägen utanför
Stockholm till praktisk handling. Varje kyrka utanför Stockholm kan hjälpa i denna situation antingen genom att
direkt förmana kyrkorna i Stockholm eller att via samfundsledningarna tillrättavisa Stockholmsförsamlingarna.
…
Sent: Friday, December 02, 2005 9:15 AM
Subject: 34:e Vädjan om hjälp
34:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettiofjärde gången (tidigare 051129, 051125, 051122. 051118, …
Den 33:e vädjan om hjälp kommenterades av nio kyrkor utanför Stockholmsregionen. Istället för att
kommunicera direkt med mig har igen någon illasinnad pastor genom abuse-anmälan påverkat en av
internetleverantörerna att svartlista den brukade IP-adressen. Varje pastor som störs av denna vädjan och som
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har kommunicerat önskan att undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade den 33:e vädjan om hjälp.
…
Sent: Tuesday, November 29, 2005 8:30 AM
Subject: 33:e Vädjan om hjälp.
33:e Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettiotredje gången (tidigare 051125, 051122. 051118, 051115, 051111, 051108, 051104, 051101, 051028,
051025, 051021, 050921, 050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714,
050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till
kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter
både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Den 32:a vädjan om hjälp kommenterades av tolv kyrkor utanför Stockholmsregionen. En pastor svarade ”jag
hoppas att i fortsättningen slippa bli terroriserad med dessa ständiga brev”. Varje pastor som störs av denna
vädjan och som istället för att vilja hjälpa hellre vill undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats. En
Pingstpastor skrev ”Jag vill undanbe mig fler mejl från dig i den här frågan eftersom det ligger utom min makt
att hjälpa dig.” Pastoral håglöshet är erkännsamt mänskligt (1Petr.4:11; proportionell kraft), men tillkännagiven
maktlöshet härleds till missförstådd teologi med avseende till dels social räkenskap (Matt.25:40,45) och dels
otro (Matt.10:1, Luk.10:19); båda missförstånden förorsakande diakonal ansvarslöshet. Varje Kristi lärjunge är
given både skyldigheter och makt. Kristna har skyldighet och makt att livsnödvändigt, kärleksfullt, och hälsosamt
tillrättavisa (Hes.33:8, Jes.1:17, Luk.17:3, 2Tim.4:2). När pastorer skadar människor bör förståndiga pastorer
tillrättavisa de oförståndiga pastorerna. Tillrättavisning av oförståndiga svenska pastorer gagnar svenska folket
och dess skattebetalare. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade den 32:a vädjan om hjälp.
Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska
församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig
eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om
hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.
Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna personen Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst
uteslöt Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte ta ställning för sanningen och erkänna ansvar.
Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i
Stockholm uttrycker en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.
Svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska pastorer i Stockholm uppfattas
att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i Stockholm, utan att ha träffat Torsten,
skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling.
Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt
ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan Torstens ansökan om
medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen Stockholm Vineyard anklagar
Torsten för problem med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.
Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och
grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Svensk sjukvård klassificerar min sorg över det psykosociala förhållandet i avsaknad av en äktenskaplig
livskamrat som en ospecificerad personlighetsstörning. Svensk sjukvård skildrar min sörjda ensamhet i frånvaro
av kyrklig tillhörighet och kyrkligt lärjungamässig gemenskap som ”stora svårigheter i kontakten med andra
människor”. Svensk sjukvård framställer min bekännelse till evangelikal kristen tro som ”tankeinnehåll av viss
vanföreställningskaraktär”. Svensk sjukvård är likväl inte unik i avseende till problematiskt relaterande till kristen
tro. Också i andra stater förekommer att människor med kristen bekännelse förklaras sinnessjuka. Allmän kyrklig
undfallenhet i socialt och psykosocialt samhällsansvar och några svenska pastorers ondska har i mitt fall bidragit
till den svenska sjukvårdens missuppfattning och grova förväxling av sjukdomsklassifikation.
Några svenska pastorer och präster saknar tillräckligt moraliskt mod för att erkänna sina onda gärningar,
oförstånd och passivitet som synd.
•
•

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men
handlar inte.” (Matt.23:3)
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? (Jak.2:20)

Några svenska pastorer räds sanningen. Andra svenska pastorer saknar kurage att tillrättavisa pastorers lögner
och att konstruktivt avslöja kyrklig falskhet, hyckleri och ondska. Pingstpastorers pastorskarriärer och
samfundslojalitet kan uppfattas att värderas som mer betydelsefulla än sanning och rätt. Oförnuftiga kyrkliga
ledare och svenska prästers ogudaktighet förleder människor till obarmhärtigheternas och lögnernas dårskap.
•
•

…till sanning brukar de inte sin makt i landet. (Jeremia 9:3)
Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. (Ef.4:25)

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i
Kristi evangelium (Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)
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Gud vill gott för Sverige, men Sveriges svenska pastorer väljer i många avseenden det onda. Kyrkans
ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att
förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri.
Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i
letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen person vill dela gemenskap med andra kristna är både
naturligt och bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt och
internationellt betraktat som naturligt. Att bistå sökandet efter en kristen livskamrat av motsatt kön är gott och
enkelt.
Vill en kristen kyrka i Stockholm hjälpa båda behoven?
Sent: Friday, November 25, 2005 6:49 AM
Subject: 32:a Vädjan om hjälp.
32:a Vädjan om hjälp.
Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettioandra gången (tidigare 051122, 051118, 051115, 051111, 051108, …
Den 31:e vädjan om hjälp kommenterades av åtta kyrkor utanför Stockholmsregionen. En svarande skrev
”Varför fortsätter du att maila om din önskan efter en fru? Mail kommer inte ge dig en hustru, utan Gud ger dig
en. Låt han göra sitt jobb istället...” Sådan inställning till människor implicerar exempelvis att ett svältande
syskon som vädjar till en förmögen kyrka efter en matbit för att stilla hungern analogt avvisas från möjligheten
till praktisk hjälp, genom missuppfattningen om ansvarsfrihet från medmänsklig förpliktelse (Matt.25:41-42).
Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade. Ingen kyrka uttryckte vilja att hjälpa.
…
Sent: 22 november 2005 07:49
Subject: 31:a Vädjan om hjälp.
31:a Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettioförsta gången (tidigare 051118, 051115, 051111, …
Den 30:e vädjan om hjälp kommenterades av åtta kyrkor utanför Stockholmsregionen. En utpräglad Pingstpastor
svarade ”Jag instämmer med andra som svarat dig att jag kan inte hjälpa dig och jag inser också att du är i
stort behov av själavård.” En annan Pingströrelsepastor skrev ”det Du behöver är inte någon av oss predikanter
– vad Du i första hand behöver är professionell psykoterapeutisk rådgivning”. Pingströrelsens förtalsmetod ovan
är bekant i Pingstkretsar. Pingstmetoden syftar till att Pingstpastorer inte får exponeras som tvivelaktiga och i
praktiken innebär pingstpastorers förtalande mot dess kritiker. Exempelvis hävdade Pingströrelsens
konkursdrabbade Karismasekt att samtliga personer som hade valt att lämna medlemskap i pingstsekten
lämnade på grund av personliga problem. Dessa Pingstpastorer förvränger verkligheten för att dölja sanningar
som skulle kunna skada Pingstpastorers förtroende eller vanära Pingströrelsens anseende. Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Ingen kyrka uttryckte vilja att hjälpa båda behoven.
…
Sent: 18 november 2005 08:29
Subject: 30:e Vädjan om hjälp.
30:e Vädjan om hjälp.

Institutioner i Stockholm
Hej!
Trettionde gången (tidigare 051115, 051111, 051108, 051104, 051101, 051028, 051025, 051021, 050921,
050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507,
050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i
Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet
i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Den 28:e vädjan om hjälp kommenterades av arton kyrkor utanför Stockholmsregionen. En svensk pastor
osympatiskt svarade ”Detta mail-ande, som aldrig tar slut, ser jag som ren terrorverksamhet och ber att få slippa bli föremål
för dessa sjukliga utskick av vädjanden, som jag inte har någon som helst chans att bemöta på ett för Dig tillfredställande sätt.”
En kyrkoherde i Svenska kyrkan varnade ”Fortsätter dina mail får vi vidtaga andra årgärder.” Varje pastor som
störs av denna vädjan och som istället för att vilja hjälpa hellre vill undslippa ytterligare vädjandebrev har
respekterats. Ingen kyrka inom Stockholmsregionen svarade. Ingen kyrka uttryckte vilja att hjälpa båda
behoven.
Den 29:e vädjan om hjälp kommenterades av nio kyrkor utanför Stockholmsregionen. En Pingstpastor svarade
”Sluta attackera oss med dina mail”. Även en kyrka inom Stockholmsregionen svarade. Kyrkan i Stockholm skrev
”Ditt behov är en själavårdsfråga”. Ingen kyrka uttryckte vilja att hjälpa båda behoven.
Utöver svenska pastorers ofta fördomsfulla och spydiga kommentarer, missförstår de flesta svenska pastorer
sina möjligheter att hjälpa människor. Följande är några svenska pastorskommentarer angående min enkla
vädjan om hjälp i sökandet efter äktenskaplig gemenskap:
•

•

Ursäkta, men på vilket sätt skulle en kristen församling kunna hjälpa dig till äktenskap. Den kristna församlingens uppgift är att sprida
evangelium, inte att vara någon slags äktenskapsförmedling. Ett äktenskap ingås när två personer fattar kärlek till varandra och är en högst
personlig angelägenhet. Skulle någon pastor eller annan församlingsmedlem peka ut en lämplig partner till dig utan att ens veta vem du är?
Jag fattar inte …. Du som alla andra får väl på egen hand försöka hitta någon som vill leva ihop med dig.
Allt handlar om relationer och de uppstår när människor möts live i en ärlig gemenskap.
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Däremot finns det väl ingen kyrka som agerar som
äktenskapsmäklare.
Ingen kyrka, eller någon människa överhuvudtaget kan "skaffa dig en kvinna".
När det gäller att välja en kvinna eller man till äktenskap så är det ingenting vi i föringen vill påverka. Det är var och ens privatsak.
Vad gäller äktenskaplig gemenskap får du som alla andra klara det själv. Det är ingen församlingsfråga
Är det rimligt att förvänta sig att en kyrka hjälper till att lösa frågan kring äktenskaplig gemenskap?
Det kan inte fungera bra om någon annan skall hjälpa dig att hitta en fru.
Ett äktenskap kan inte heller arrangeras, det är ett resultat av att två människor möts och blir förälskade. Det kan därför aldrig bli andra
människors uppgift att skapa relationer eller ett äktenskap till dig, det är något du måste bygga själv,
Jag vill samtidigt påpeka att det är omöjligt för oss, både på samfundsnivå och på lokal församlings nivå, att bistå dig i ditt sökande efter en
hustru. Det förekommer ju ingen äktenskapsförmedling på det sättet, ingen kan ju bestämma en sådan sak åt en annan människa. Det måste
man ju be och arbeta för enskilt. Den förväntan eller kravet kan man inte lägga på någon församling, eller samfund.
När det gäller livskamrat så är det samma sak. Visst kan någon i en gemenskap "tippsa" dig om någon som den tror skulle passa, men det
förutsätter att du själv bjuder på vem du är och känns lamplig för den kvinna den tipsar om. Ingen församling har någon "kölista" på giftaslystna
brudar. Den kontakten måste man skapa själv.
Nej, vi anser att äktenskapsförmedling inte är kyrkans uppgift. Det får man sköta själv efter bästa förmåga. Ibland finner troende varandra,
ibland inte. I det sistnämnda fallet får man bära sitt kors,
Varför tror du samfunden kan tillhanda en hustru s.a.s. per automatik? På vilket sätt tror du att du kan få en hustru? Måste du inte uppvakta
henne själv?
Att du frågar oss om hjälp med äktenskap är irrelevant. Det varken kan eller vill vi hjälpa med. Och så länge båda önskningarna finns till
församlingen så kan inte hjälp fås på någor område.
Betr. din längtan efter äktenskaplig gemenskap tror jag inte att någon församling aktivt kan hjälpa dig
Om du söker dig en livspartner så är det tyvärr ingenting som församlingen hjälper till med, utan liksom det varit i alla tider är ett sådant val
ett samförstånd mellan två individer.
Jag vill först och främst säga att vi inte arrangerar några giftermål i Svenska kyrkan eller aktivt främjar parter att hitta sin livskamrat … Vi som
kyrka pådriver inte mötena i någon riktning, i synnerhet inte mot giftermål eller parbildning. Det finns inte heller något i våra möten som
underlättar till giftermål eller dylikt, våra möten saknar egentligen sådant mål. … Det du eftersöker vad gäller att hitta en hustru med
tredjepartspåverkan hittar du inte i Svenska kyrkan någonstans.
Hej alla är välkomna som medlemmar i Svenska kyrkan. Hustru får du hitta på annat sätt.
Naturligtvis kan vi inte från kyrkans håll aktivt ge dig en kvinna vid första besöket och inte sedan heller. De måste ju komma naturligt om du
träffar någon och ni börjar umgås och tycka om varandra.
vi [håller] inte [på] med "äktenskapsförmedling"
Det finns ingen automatik i det här men man måste försöka själv på något sätt.
Du kan inte begära att någon församling ska ha ett gudomligt krav att föra fram en kvinna inför dig … Jag undrar förresten hur du tänker dig
att församlingen ska ge dig en hustru. Hur ska det gå till rent praktiskt? … Jag vet inte om Gud verkligen menar att du ska ha en kvinna.
Jag har också svårt att se att vi i församlingen skall ägna oss åt att försöka hitta livskamrater åt medlemmarna. Min erfarenhet är att det bara
brukar bli sämre när utomstående lägger sig i.

Angående de svenska pastorernas kommentarer bekräftas och dementeras följande:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Ingen kyrka kan äktenskapsmäkla eller äktenskapsförmedla eftersom äktenskap inte kan förmedlas,
men kyrkan kan kontaktförmedla. Kyrkan bör inte uppsöka kontakter, men kyrkan kan däremot
förmedla redan kända kontakter mellan parter som ömsesidigt har uttryckt behov av förmedlad kontakt.
Män och kvinnor kan ömsesidigt välja att, efter förmedlad kontakt, mötas för att målmedvetet utveckla
och fördjupa en relation.
Endast Gud kan rätt bedöma lämplighet. En pastor som förmedlar kontakter kan på grundval av Bibelns
allmänna äktenskapsregler vägra respektive legitimera att en kontakt förmedlas, men ingen människa
har rätten att utöver Guds vilja värdera två myndiga individers lämplighet så att människors fria val
inte respekteras. En kontaktförmedlande pastor har endast rätten att respektera människors fria val
inom ramen för Guds allmänna äktenskapsregler och vilja.
Naturligtvis kan ingen kyrka ”skaffa en kvinna”, ”hitta en fru”, ”arrangera äktenskap”, ”bestämma
livskamrat”, ”tillhandahålla en hustru”, ”arrangera giftermål”, ”ge en kvinna”, ”föra fram en kvinna”
eller ”hitta en livskamrat”. Kyrkan skall inte överskridande påverka människors val av
äktenskapspartner, men kyrkan skall istället respektera människors val inom ramen för Guds ordning
och vilja. Det ömsesidiga beslutet att ingå äktenskap bör utgå från mannens och kvinnans enskilda val
av sin livskamrat – fritt från överskridande påverkan av kyrka. Kyrkan kan däremot bistå kyrkans
medlemmar som kontaktförmedlare när sådan önskan har uttryckts från två kristna, myndiga och ej
frånskilda parter av motsatt kön.
Församlingsfrågor härrör från ämnen som berör församlingar. Varje människa inom en församling utgör
församlingens angelägenhet. Alla människor utanför Kristi församling missionärt tillhör församlingens
ansvar. Om en lem i Kristi kropp lider, så lider alla lemmarna med den (1Kor.12:26). När individer i
församlingen lider i saknad av livskamrat blir ämnet en församlingsfråga och lidandet en
församlingsangelägenhet. Om församlingsmedlemmar lidande efterfrågar församlingens hjälp i
sökandet av en äktenskapspartner är det församlingens moraliska skyldighet att fördomsfritt bistå
sökprocessen via opartisk kontaktförmedling.
Det är mäns och kvinnors ansvar att själva ta initiativ till möten med förmedlade kontakter och att
skapa relationer. Respekterande och opartisk kontaktförmedling bistår parternas identifikation av
potential till relationsbygge, med äktenskap som en ömsesidigt uttalad förhoppning. När
församlingsmedlemmar lider i saknad av äktenskap är det kyrkans medmänskliga uppgift, vid förfrågan
om kyrkans hjälp och i mån av kyrkans förmåga, att aktivt hjälpa bl.a. genom att identifiera
motsvarande parters existens enligt den föregående överenskommelsen med respektive part.
Så som den gode och högste herden känner sin flock, sina fållor och sina får, så bör även mänskliga
herdar sträva efter både fårkunskap och personlig fårkännedom. En kyrkoherde bör därför söka insikt
inte endast om Gud men även om det mänskliga samt söka att känna sina församlingsmedlemmar
(Joh.10:13). Ju personligare en pastor känner sina medlemmar desto mer ändamålsenligt kan pastorn
förbarma sig över medlemmarna, och ju större kunskap en pastor har om folket utanför kyrkväggarna
desto effektivare kan pastorn verka för ombesörjning av människors olika behov. Ju tydligare män och
kvinnor preciserar ett äktenskapsbehov, desto lättare kan behovet uppfattas av andra människor med
korresponderande äktenskapsbehov. Ju mer en folk- eller kyrkokultur tabubelägger erkännandet av
den Gudagivna längtan för äktenskaplig gemenskap desto mer komplicerad blir den inledande
kommunikationen för en ärligt inledd relation.

Generell fråga: Bör, och kan, kyrkor bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap?
Generellt svar: Ja, kyrkor bör hjälpa och pastorer kan hjälpa. Åsikten att kyrkans ansvar inte skulle innefatta att
hjälpa människor i sökande efter en livskamrat är felaktig. En ansats till motivering utvecklas utifrån följande
tre frågor.
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1. : Varför bör kyrkan bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap?
Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar
hela livets välbehag inför Gud.
•
•
•

Hjälp de heliga med vad de behöver. (Rom.12:13)
Älska varandra uppriktigt. (Rom.12:9)
Lev i endräkt med varandra. (Rom.12:16)

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan.
Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är
lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.
•
•
•

Var och en av oss skall tjäna sin nästa, (Rom 15:2)
Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. (Gal 5:13)
Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. (Joh 13:35)

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och svenska pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i
Kristi evangelium (läs Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Människan består av kropp, själ och ande och människan har
därför kroppsliga, själsliga och andliga behov. Vi kristna har Guds mandat att, där vi har möjlighet, hjälpa
människor i deras nöd. Människans mest grundläggande och ultimativa behov är Jesus Kristus. Ändå har Gud
valt att möta människans behov på olika sätt. Naturliga, kroppsliga samt själsliga behov har vanligtvis naturliga,
kroppsliga samt själsliga lösningar, emedan andliga behov alltid har Andliga lösningar. Stundom möter Gud
människans behov övernaturligt genom Jesu mirakler, men vanligtvis möter Gud naturliga behov genom det
naturliga och via Guds viljelydiga människor. Både prokreationsuppdraget (1Mos.1:27-28) att föröka och
uppfylla jorden samt möjligheten till äktenskap mellan man och kvinna (1Mos.2:18) har sanktionerats av Gud.
Gud medvetet designade människan till gemenskap med Gud själv och med människor. Gud skapade, för
mannens skull, kvinnan (1Kor.11:8-9). Behovet av äktenskap är naturligt, utgör en del av Guds skapelseplan
och samhällsordning, och har vanligtvis naturliga lösningar.
Även svenska och kyrkliga förstånd måste medge de grundläggande naturliga betingelserna som i västvärlden
kan leda fram till äktenskap, vilka är förekomst av: en man som vill gifta sig, en kvinna som vill gifta sig,
mannens varseblivning om en intressant kvinna, kvinnans varseblivning om en intressant man, inledande
kommunikation mellan mannen och kvinnan, förtroligt relationsbygge mellan mannen och kvinnan och samtycke
för äktenskap. I Sverige finns ogifta och äktenskapsvilliga både män och kvinnor. Förutom en svensk kultur och
svensk mentalitet i allmänhet, utgör kommunikationshinder sannolikt det enskilt största hindret för ärliga
relationer som kan leda till äktenskap.
En exemplifierande liknelse mellan människans fysiska behov och människans själsliga behov: Om ett
fattigdrabbat syskon i Kristus skulle vädja till församlingen om en bit mat för magen förstår alla (förhoppningsvis
även svenska pastorer) att man inte bör klandra syskonet för bristande tro genom att personen upplever brist
istället för överflöd. Inte heller bör man fokuserat erbjuda syskonet förbön och själavård för att stilla personens
hungerkänslor. Likaså bör man till den svultna människan inte endast citera Skriftens goda löften eller högläsa
Psaltarens ljuvliga psalmer. Man bör inte heller endast erbjuda att tända ett stearinljus i kyrkan för den
hungrande eller erbjuda att tända ett stearinljus för alla hungrande på vår jord. Det hungrande syskonets
uttryckta behov är varken andligt eller själsligt; den hungrandes närvarande behov är fysiskt och kroppsligt. När
en svältande människa efterfrågar en bit mat för att stilla en hungrande kropp är det både ologiskt och
obarmhärtigt att inte ge människan det hon så naturligt behöver – mat.
•

Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men
inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? (vänligen läs Jakobsbrevet 2: 13-17)

Så är det även med människor som behöver gifta sig och som efterfrågar kyrkans hjälp i sökandet av en
livskamrat. Kyrkan bör inte främst erbjuda själavård till människor som efterfrågar dess assistans i sökandet
efter en livskamrat; kyrkan bör istället praktsikt erbjuda kontaktförmedling. Äktenskapet är Guds påfund till
mänskligheten. Att de flesta män och kvinnor behöver äktenskaplig gemenskap tillhör Guds plan. Det naturliga
behovet av äktenskap är varken en sjuklig störning eller föremål för själavård (några svenska pastorer
förutsätter att äktenskapsbehov fordrar själavård!).
2. : När bör kyrkan bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap?
Efter förmåga bör kyrkan hjälpa alla människor när kyrkan blir ombedd att hjälpa. Kyrkan skall däremot inte
aktivt bistå processen som kan leda fram till äktenskap när parterna inte har efterfrågat kyrkans assistans och
när Gud uttryckligen motsätter äktenskap. Exempelvis skall kyrkan inte bistå förfrågan om kontaktförmedling
som syftar till äktenskap till personer som är minderåriga, frånskilda, inte är bekännande kristna eller personer
som inte är heterosexuella.
3. : Hur kan kyrkan bistå ogifta män och kvinnor i processen som kan leda fram till äktenskap?
För att naturligt möjliggöra att kristna singlar lättare skall kunna mötas fordras naturligtvis mötesplatser. För
att kristna, vid sådana mötesplatser, skall förmå att umgås äkta och ärligt fordras kyrkokulturer som främjar
äkta och ärliga relationer. När kyrkorummen istället framifrån förvandlas till teatrala skådeplatser av varierande
liturgi (från underhållande showbiz till absurd ortodoxi), och deltagande i bänk- eller stolsraderna likaledes
förvandlas till delaktighet i skådespelet (genom tradition, direkt uppmaning eller psykosocial förväntan), mister
245

246

kyrkan något av sitt ursprungliga syfte. När kyrkokulturer inte längre främjar äkthet och ärlighet i
mänskliga relationer försvåras möjligheterna till genuin gemenskap. Utan genuin gemenskap försvåras
möjligheterna till utvärderande av relationer, som kan fordras inför val av fördjupat relationsbygge, som i sin
tur kan fordras inför val av äktenskapspartner.
När jag bland kristna kyrkor i Stockholm efterlyser en kyrka som både vill välkomna till församlingsmedlemskap
samt vill bistå sökandet efter en hustru, efterfrågar jag naturligtvis inte att någon annan människa skulle utvälja
en kvinna åt mig. Endast jag själv respektive kvinnan själv kan göra något sådant val. Ingen pastor har bibliskt
mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Däremot kan en villig kyrkoherde på
kreativa sätt naturligt bidra till formandet bl.a. av: a) kyrkokulturer som reflekterar det kristna lärjungaskapets
äkthet b) kyrkorum och kalendarier som främjar genuin gemenskap c) mötesplatser för singlar c) möjlighet till
enskilt aktiv rådgivning/introduktion för singlar. Jag efterlyser alltså främst varken framgången eller kapaciteten
i utformandena, men främst en vilja att hjälpa, utforma och forma.
Den allmänna sanningen att ingen människa utom Jesus är fullkomlig kan inte fortskridande nyttjas som ursäkt
av svenska pastorer till att, i detta ärende, förhärda sin ovilja att hjälpa och legitimera sin passivitetssynd. Att
också pastorer är ofullkomliga vet vi utifrån Skriften (Rom.3:23) och erfarenheter – trots pastorers bävan, och
alltför ofta vägran, att erkänna sina aktiva synder. Pastorsredskapen för skylande av pastorers egna illgärningar
utgör vanligtvis manipulation av församlingsmedlemmar, förnekande av obekväm objektivitet, lögn,
externalisering av problemorsaker via projicering och skuldbeläggning (av ex. politiska makthavare eller
obekvämt sanningsföreträdande församlingsmedlemmar), och t.o.m. rationalisering av pastorssynd. I syfte att
utåt rädda anseendet till kyrka och samfund försvaras pastorsondska av samfundslojala ledare och kollegiala
lekmän, emedan sanningsföreträdande och reformerande problemlösare nedtystas, utesluts och förtalas.
Mina handlingsalternativ i detta ärende är huvudsakligen tre: 1) strid 2) flykt och 3) kapitulation. Reservationslös
underkastelse till de oförståndiga, likgiltiga (och ibland onda) pastorerna i Sverige innebär även fullständig
kapitulation för mitt naturligt starka behov av äktenskap, vilket skulle medföra en tröstlös personlig olycka och
ett fortsatt dåraktigt kyrkligt ledarskap i Sverige. Att fly de svenska omständigheterna medför likaledes ett
fortsatt vettlöst kyrkligt ledarskap i Sverige, men ger åtminstone för personlig del stor potential till äktenskap i
annat land. Den fullständiga kapitulationen gagnar ingen part; varken jag eller Sverige gynnas. Flyktalternativet
gagnar endast mig. Men alternativet att oförtrutet strida för sanning och kyrklig besinning gagnar Sverige på
sikt, även om det i sämsta fall kostar mig möjligheten till ingående av äktenskap. Så länge jag upplever kraft
att strida för sanning och barmhärtighet och mot de oförnuftiga pastorerna i Sverige kommer jag att fortsätta
denna kamp.
Gud vill gott för Sverige, men Sveriges svenska pastorer väljer i många avseenden det onda. Kyrkans ansvar
innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt stöd. Att förkunna
barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri.
Vill en kyrka i Stockholm hjälpa båda behoven?
Sent: 15 november 2005 08:49
Subject: 29:e Vädjan om hjälp.
29:e Vädjan om hjälp.

Kyrkor i Stockholm
Hej!
Jag vädjar om kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna
lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Vill någon kyrka i Stockholm hjälpa båda behoven?
Sent: 11 november 2005 09:02
Subject: 28:e Vädjan om hjälp.
28:e Vädjan om hjälp.

Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugoåttonde gången (tidigare 051108, 051104, 051101, 051028, 051025, …
Den 27:e vädjan om hjälp kommenterades av sex kyrkor utanför Stockholmsregionen. En svensk pastor svarade
”Min aversion mot denna typ av brev stegras för varje nytt som blir mottaget.” Ingen kyrka inom
Stockholmsregionen svarade. Ingen kyrka uttryckte vilja att hjälpa.
…
Sent: 8 november 2005 09:16
Subject: 27:e Vädjan om hjälp.
27:e Vädjan om hjälp.

Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugosjunde gången (tidigare 051104, 051101, 051028, 051025, 051021, 050921, 050916, 050909, 050902,
050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222,
041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två
personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter både (1) tillhörighet i en kristen kyrka och
gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
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Den 26:e vädjan om hjälp kommenterades av tolv kyrkor utanför Stockholmsregionen. Några av
pastorssvaren är vidrigt fördomsfulla och grundlöst anklagande. Även om några pastorer eventuellt motiveras
av en allmän välvilja, missbedömer dessa svenska pastorer tillståndet i svensk kyrklighet och därmed missriktar
sina fördomsfulla råd mot mig. Också inom Stockholmsregionen svarade två kyrkor. Båda två kyrkorna i
Stockholm önskade att inte motta fortsatta vädjandebrev. Ingen kyrklig institution i Stockholm uttryckte en vilja
att hjälpa båda två behoven.
Kristna människor behöver mänsklig gemenskap även med andra kristna. Därför söker jag en församling i
Stockholm som vill välkomna till kristen gemenskap. Män och kvinnor som längtar efter varandra bör gifta sig
(1Kor.7:9).
Eftersom
svenskar
generellt
sett
är
socialt
relativt
defensiva,
jantelagsskygga,
främlingsosällskapliga, konfrontationsrädda och misstänksamma, och kyrkliga kulturer ytterligare försvårar den
genuina mänskliga kommunikationen, kan tredjeparts introduktionsassistans främja den mänskliga kontaktytan
mellan svenska kvinnor och män. Jag är en kristen man (fortfarande bosatt i Sverige) som behöver gifta mig
med en kristen kvinna. Kristna kvinnor finns i kristna kyrkor. Därför söker jag också en församling i Stockholm
som vill hjälpa mig i sökandet efter en kristen kvinna. Jag vädjar om hjälp för båda två behoven: kyrklig
tillhörighet och äktenskap. När ingen kyrka vill hjälpa båda två behoven fortsätter jag att vädja.
Jag besökte igen England under ett par veckor en månad sedan och där gästade några kyrkor. Före kyrkobesöken
e-postades till tre olika kyrkor i England en förfrågan om hjälp som formulerades snarlikt denna vädjan. Alla tre
kyrkorna svarade inom två dygn, alla kyrkorna varmt välkomnade till deras gudstjänster och bekräftade att
singlar fanns i deras kyrkor. En av kyrkorna välkomnade också till ett särskilt kvällsmöte som är inriktat till yngre
människor och singlar. En av kyrkorna välkomnade även till tillfälligt hembesök i någon av församlingens
hemgrupper mitt i veckan. Pastorerna i England uppförde sig varmt omtänksamt, inbjudande, medmänskligt och
hjälpsamt. I Sverige, däremot, har jag denna november vädjat offentligt om hjälp i tre års tid (3 år!!) bl.a. via
27 e-postbrev till svenska kyrkor. De flesta av Sveriges svenska pastorer svarar inte, och av de svenska pastorer
som svarar är de flesta mycket otrevliga, oförstående och ohjälpsamma. Ingen (1 undantag finns) svensk pastor
uttrycker vilja att hjälpa.
Skillnaden i medmänskligt bemötande mellan Sverige och t.ex. de Engelskspråkiga länderna är tydlig. Jag har
arbetat och är uppväxt i Canada, jag har rest omfattande och umgåtts med människor över hela världen, och
jag har som ideell mentor för internationella studenter vid ett universitet i Sverige samtalat med utländska
studenter. De utländska studenterna i Sverige bekräftar mina personliga erfarenheter att svenskar generellt
uppfattas som lite ouppfostrade och socialt otrevliga.
Gud vill gott för Sverige, men Sveriges svenska pastorer väljer fortfarande i många avseenden det onda.
Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt
stöd. Att förkunna barmhärtighet och kärlek men samtidigt praktisera obarmhärtighet och likgiltighet är hyckleri.
Vill någon sant Bibelförkunnande och sund kyrka i Stockholm hjälpa båda behoven?
Sent: 4 november 2005 09:06
Subject: 26:e Vädjan om hjälp.
26:e Vädjan om hjälp.

Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugosjätte gången (tidigare 051101, 051028, 051025, 051021, …
Den 25:e vädjan om hjälp kommenterades av tio kyrkor utanför Stockholmsregionen. En kyrklig ledare kyligt
beordrar utan förhandsvarning ”Sluta skicka dessa brev genast. Nu anmäler jag dig till Post och Telestyrelsen
för spam utskick.” Också inom Stockholmsregionen svarade en kyrka. Den missionskyrkan önskade att inte
erhålla fler vädjanden. Varje kyrkoherde som störs av denna vädjan och som istället för att vilja hjälpa hellre
vill undslippa ytterligare vädjandebrev har respekterats.
…
Sent: 1 november 2005 09:19
Subject: 25:e Vädjan om hjälp.
25:e Vädjan om hjälp.
Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugofemte gången (tidigare 051028, 051025, 051021, 050921, …
Den 24:e vädjan om hjälp kommenterades av nio kyrkor utanför Stockholmsregionen varav en pingstpastor
antyder att Torsten är en självcentrerad och rovlysten varg, genom pastorns svar ”Kom ihåg att herdarna är till för
att vaka så att ingen varg kommer in i fåra huset (Joh11:11-12).[Joh.10:12] Därför är det deras uppgift att ta in människor
som vill förändras och att inte släppa in dem som inte har ambitioner att låta sig förändras i likhet med Kristus Fil 2:5… Ett tips
är att du ska börja tänka lite mer på andra och deras behov och lite mindre på dig själv.” En kyrka inom Stockholmsregionen
besvarade den 24:e vädjan om hjälp. Denna kyrka tillhörande Pingströrelsen skrev ”Kan du sluta och spama oss? Vi vill inte ha
dina mejl mer..”.

…

Sent: 28 oktober 2005 09:22
Subject: 24:e Vädjan om hjälp.
24:e Vädjan om hjälp.

Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugofjärde gången (tidigare 051025, 051021, 050921, 050916, …
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Ingen människa besvarade den 23:e vädjan om hjälp.
…
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Sent: Tuesday, October 25, 2005 9:06 AM
Subject: 23:e Vädjan om hjälp.
23:e Vädjan om hjälp.
Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugotredje gången (tidigare 051021, 050921, 050916, …
Ingen människa besvarade den 22:a vädjan om hjälp.
…
Sent: Friday, October 21, 2005 10:53 AM
Subject: 22:a Vädjan om hjälp.
22:a Vädjan om hjälp.
Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugoandra gången (tidigare 050921, 050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721,
050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112)
vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i
sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig
gemenskap.
Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingströrelsens sekteristiska
församlingar, och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig
eftersom du kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om
hjälp att finna en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.
Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna personen Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst
uteslöt Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens
Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i Stockholm
uttrycker en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.
Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska
pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i
Stockholm, utan att ha träffat Torsten, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för
intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom
han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan
Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen
Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan Stockholm, anklagar Torsten för problem
med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.
Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och
grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Några svenska pastorer och präster saknar tillräckligt moraliskt mod för att erkänna sina onda gärningar,
oförstånd och passivitet som synd.
•
•

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men
handlar inte.” (Matt.23:3)
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? (Jak.2:20)

Några svenska pastorer räds sanningen. Andra svenska pastorer saknar kurage att tillrättavisa pastorers lögner
och att konstruktivt avslöja kyrklig falskhet, hyckleri och ondska. Pingstpastorers pastorskarriärer och
samfundslojalitet kan uppfattas att värderas som mer betydelsefulla än sanning och rätt. Oförnuftiga kyrkliga
ledare och svenska prästers ogudaktighet förleder människor till obarmhärtigheternas och lögnernas dårskap.
•
•

…till sanning brukar de inte sin makt i landet. (Jeremia 9:3)
Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. (Ef.4:25)

Svenska prästers ovilja att hjälpa sin nästa och pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi
evangelium (läs Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i
letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen person vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt
och bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och
fortfarande normalt. Att bistå sökandet efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt.
Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar Bibliskt
stöd.
Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa båda behoven?
Sent: 21 september 2005 10:08
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Subject: 21:a Vädjan om hjälp.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholm
Hej!
Tjugoförsta gången (tidigare 050916, 050909, 050902, 050826, 050819, 050812, 050805, 050721, 050714,
050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till
kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter
(1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Några svenska pastorer fortsätter att skada och försvåra. Till gagn för maliciösa svenska pastorers skadeglädje
kan bekräftas att internetleverantören nu har avstängt och svartlistat mig ifrån fortsatt åtkomst till internet. En
medmänsklig muslimsk familj i utlandet har därför valt att till min hjälp riskera deras internetuppkoppling för
ändamålet.
Det föregående tjugonde brevet kommenterades av trettioåtta kyrkliga representanter. Några
pastorskommentarer visar på insikt om tillståndet i nationen. Oförståelsen kan dock bedömas som utbredd och
stämningen i några av breven kan uppfattas som irriterat. En svensk pastor skriver ”Sluta skicka dessa mail !!!!!!”,
en annan svensk pastor skriver ”Sluta skicka dina konstiga mail.”, en tredje svensk pastor meddelar ”SLUTA SKICKA
DETTA MEDDELANDE TILL MIN E-POSTADRESS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” och en fjärde svensk pastor hotar ”Hörsammar du
inte det och tar bort mig från dina utskick kommer jag att vidta andra åtgärder.” Varje kommentator har av mig naturligtvis
besvarats enskilt och respekterats.
Offentligt missförstod en pastor tillhörande Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm (en arrogant antikatolsk
kyrka) det föregående tjugonde brevet genom dennes beskyllning om vilseledande information från mig. Vart
och ett av mina brev, däremot, förhåller sig sant enligt verkligheten. Ingen kyrka i Stockholmsregionen
kommenterade med avseende till ”Det föregående nittonde brevet…”, som korrekt står skrivet i mitt brev. Tre
månader sedan studerade jag denna anti-Romerskkatolska kyrkas bitvis häpnadsväckande bekännelseskrifter
och tillskickade pastorn specifika frågor angående dess teologi. Denna anklagande kyrka valde dock att inte
besvara dessa frågor.
Tyvärr valde även en annan kyrka i Stockholm att spekulerande besvara offentligt. Denna kyrka har missat att
läsa det brev som tillskickades kyrkan 050302. Om pastorn i stället hade läst brevet skulle han där fått besvarat
sin fundering kring praktiska möjligheter att hjälpa. I det brevet dementeras också den svenskförvirrade tanken
om en kyrkas utväljande av hustru.
Vänligen missförstå inte avsikten med detta vädjande brev. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1)
tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap. Den
begynnande lösningen är att en sunt Bibelförkunnande kyrka i Stockholmsregionen deklarerar den nödvändiga
församlingsattityden att vilja hjälpa. Någon annan inställning än viljan att hjälpa kan jag tyvärr inte godkänna
från en kristen kyrka.
Vänligen missförstå inte heller dessa fakta; endast en kyrka i Stockholmsregionen har någonsin meddelat en
vilja att hjälpa båda två behov. Detta faktum meddelades till 50 kyrkor i Stockholmsregionen den 2 mars 2005
(vänligen läs bifogad pdf-fil). Kyrkans namn är Kraftkällan. Jag besökte församlingen och har individuellt till dess
pastor delgivit synpunkter med förklaring till varför jag valde, trots kyrkans naturligt medmänskliga inställning,
att tillsvidare fortsätta sökandet av en lokal kyrkotillhörighet.
…
Sent: 16 september 2005 10:11
Subject: 20:e Vädjan om hjälp
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Tjugonde gången (tidigare 050909, 050902, 050826, …
Det föregående nittonde brevet bemöttes av arton människor utanför Stockholms län. Ytterligare en Pingstpastor
genmälde: ”Alltså, skicka ej något fler mail till mig i vare sig detta ärende eller något annat.” En efk-kyrka skrev
kortfattat: ”Sluta med dessa 'takasserier' av kristna medsyskon!”. Varje kyrka som kommenterar det vädjande
brevet har besvarats individuellt. Varje pastor som har meddelat önskan att inte mottaga brev har respekterats.
Trots det har ont sinnade pastorer abuse-anmält min vädjan så som reklamutskick med avsikt att påverka
internetleverantören till avstängning av internetabonnemanget. Illasinnade pastorer som ytterligare önskar att
skada och försvåra kan det.
Ingen kyrka i Stockholmsregionen valde att kommunicera.
…
Sent: Friday, September 09, 2005 7:54 AM
Subject: Vädjan om hjälp.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Nittonde gången (tidigare 050902, 050826, 050819, …
Det föregående artonde brevet kommenterades av tolv människor utanför Stockholms län. Ytterligare en
Pingstpastor reagerade med en koncis uppfattning: ”Jag vet inte exakt vad ditt problem bottnar i men jag håller
med den pingstpastor som bad dig sluta spamma hans mejl. Jag kan bara säga samma sak; sluta med dina
massutskick eller ta åtminstone bort [pingstkyrkan] från distributionslistan.” En annan fördomsfull Pingstpastor
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kommenterade däremot korrekt att ”Biblisk kristendom handlar INTE om att hänga ut dem man anser ha
felat.” Bibeln instruerar ändå följande metod i Matteus 18:15-17 ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till

svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att
varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen,
då skall han vara för dig som en hedning och publikan.”, samt i 1 Tim.5:20 instrueras ”Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så
att även de andra tar varning.”

En kyrka i Stockholmsregionen besvarade den föregående vädjan om hjälp. Ingen kyrka valde dock att vilja
avhjälpa båda brister.
…
Sent: Friday, September 02, 2005 8:08 AM
Subject: Vädjan om hjälp.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Artonde gången (tidigare 050826, …
Det föregående sjuttonde brevet kommenterades av människor utanför Stockholms län – sammanlagt tio
personer. En Pingstpastor svarade kort med exakt följande skrift: ” Är INTE intresserad av några mer mail från Er., Vänliga
hälsningar [namn], Pingstpastor, Pingstvän till 110 %, Tror att PINGST ffs är helt rätt för Pingströrelsen!!!” Ingen kyrka i
Stockholmsregionen valde att kommunicera.
…
Sent: Friday, August 26, 2005 6:21 AM
Subject: Vädjan om hjälp.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Sjuttonde gången (tidigare 050819, 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309,
050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjas till kyrkliga institutioner i Stockholm om
hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka
och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Ingen människa valde att besvara det föregående sextonde brevet till ca.45 kyrkor i Stockholm.
Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar,
och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du
kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna
en kristen kyrka som vill hjälpa båda behoven.
Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna Torsten. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt
Torsten. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens
Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade Torsten. Ingen kyrklig institution i Stockholm har
uttryckt en vilja att hjälpa Torsten med dessa två behov.
Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska
pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i
Stockholm, utan att ha träffat Torsten, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för
intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom
han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan
Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen
Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan Stockholm, anklagar Torsten för problem
med sina känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.
Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är oförståndiga och
grundlösa. Landstingets diagnos saknar medicinsk indikation. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Varför ljuger pastorer i Stockholm?
•

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. (Ef.4:25)

Varför vågar inte pastorer och präster i Stockholm erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som
synd?
•
•

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men
handlar inte.” (Matt.23:3)
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? (Jak.2:20)

Prästers ovilja att hjälpa sin nästa och pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium
(läs Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

Skulle inte Stockholms pastorers erkännande och omvändelse från sina synder befria pastorerna så som
förnyade föredömen i huvudstaden?
•

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh.1:9)
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Jesu nåd och rättfärdighet är given till varje pastor och präst som omvänder ifrån sin synd till Kristus. Såsom
Herren har förlåtit oss skall även vi förlåta varandra.
•

Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. (Ef.4:32)

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i
letandet efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och
bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande
normalt. Att bistå sökandet efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt. Kyrkans
ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar dock Bibliskt stöd.
Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa?
Sent: Friday, August 19, 2005 8:06 AM
Subject: Vädjan om hjälp
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Sextonde gången (tidigare 050812, 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302,
050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp
för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och
gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
En kyrka fördomsfullt besvarade det föregående femtonde brevet till 45 kyrkor i Stockholm. Ingen kyrka valde
dock att vilja hjälpa.
Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar,
och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du
kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna
en kristen kyrka som vill hjälpa båda mina behov.
Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna mig. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt mig.
Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka
krävde ovillkorligt förtroende och ratade mig. Ingen kyrklig institution i Stockholm har uttryckt en vilja att hjälpa
mig med båda två behoven.
Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska
pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i
Stockholm, utan att ha träffat mig, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för
intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom
han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan
Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen
Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan, anklagar Torsten för problem med sina
känslor samt att Torsten inte är ”den sortens” person som Vineyard vill godkänna.
Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Landstingets diagnos saknar medicinsk
indikation. Pastorsomdömena är oförståndiga och grundlösa. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Varför ljuger pastorer i Stockholm och Sverige?
•

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. (Ef.4:25)

Varför vågar inte pastorer och präster i Stockholm erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som
synd?
•
•

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men
handlar inte.” (Matt.23:3)
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? (Jak.2:20)

Prästers ovilja att hjälpa sin nästa och pastorers bristande barmhärtighet sanktioneras inte i Kristi evangelium
(läs Lukas 10:25-37).
•

Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: "Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig",
fastän du kunde hjälpa genast. (Ords.3:27-28)

Skulle inte Stockholms pastorers erkännande och omvändelse från sina synder befria pastorerna så som
förnyade föredömen för staden och landet?
•

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh.1:9)

Jesu nåd och rättfärdighet är given till varje pastor och präst som omvänder ifrån sin synd till Kristus. Såsom
Herren har förlåtit oss skall även vi förlåta varandra.
•

Var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. (Ef.4:32)

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i
mitt letande efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och
bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande
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normalt. Att bistå mitt sökande efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt.
Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar dock
Bibliskt stöd.
Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa?
Sent: Friday, August 12, 2005 9:15 AM
Subject: Vädjan om hjälp
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Femtonde gången (tidigare 050805, 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222,
041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två
personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap
med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Ingen kyrklig institution valde att besvara den fjortonde föregående vädjan om hjälp, som skickades till 45
kyrkor i Stockholm.
Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar,
och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du
kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna
en kristen kyrka som vill hjälpa båda mina behov.
Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna mig. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt mig.
Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka
krävde ovillkorligt förtroende och ratade mig. Ingen kyrklig institution i Stockholm har uttryckt en vilja att hjälpa
mig med båda två behoven.
Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska
pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i
Stockholm, utan att ha träffat mig, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för
intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom
han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende till Södermalmskyrkans pastorer – och därför avvisar kyrkan
Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap. Församlingen
Stockholm Vineyard, genom den pastor som nu är pastor i Elimkyrkan, anklagar Torsten för att ha problem med
sina känslor och att Vineyard därför inte vill godkänna Torsten.
Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är inte endast
oförståndiga men är också grundlösa. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Varför insisterande ljuger pastorer i Stockholm och Sverige?
•

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. (Ef.4:25)

Varför vågar inte pastorer och präster i Stockholm erkänna sina onda gärningar, oförstånd och passivitet som
synd?
•

Jesus sade: ”Allt vad de [bibelförkunnare] lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de
talar men handlar inte.” (Matt.23:3)

Skulle inte Stockholms pastorers erkännande och omvändelse från sina synder befria pastorerna så som
förnyade föredömen för staden och landet?
•

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1
Joh.1:9)

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i
mitt letande efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och
bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande
normalt. Att bistå mitt sökande efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt. Kyrkans
ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar dock Bibliskt stöd.
Vill någon kristen församling i Stockholm hjälpa?
Sent: Friday, August 05, 2005 5:12 PM
Subject: vädjan om hjälp
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkliga institutioner i Stockholmsregionen
Hej!
Fjortonde gången (tidigare 050721, 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130,
040817, 040501, 040225, 031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga
behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med
kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Ingen kyrklig institution har valt att besvara den trettonde föregående vädjan om hjälp, som skickades till ca 45
kyrkor i Stockholm.
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Sedan den oförklarliga medlemsuteslutningen i november 2002 ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar,
och Filadelfia Stockholms försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du
kan uppfattas som en besvärlig person”, har jag vädjat till Stockholms kyrkliga institutioner om hjälp att finna
en kristen kyrka som vill hjälpa båda mina behov.
Sammanfattningsvis: Vineyard ville inte godkänna mig. Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt mig.
Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka
krävde ovillkorligt förtroende och ratade mig. Ingen kyrklig institution i Stockholm har uttryckt en vilja att hjälp
mina två behov.
Stockholms läns landsting och svensk försäkringskassa tror att Torsten är personlighetsstörd. Ett flertal svenska
pastorer i Stockholm uppfattas att bedöma Torsten som psykiskt utvecklingsstörd. En specifik pastor i
Stockholm, utan att ha träffat mig, skriftligen befarar att Torstens behov är för mycket resurskrävande för
intagning till sin församling. Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom
han inte kan intyga sitt ovillkorliga förtroende för Pastor Marco Strömberg – och därför avvisar
Södermalmskyrkan Torstens ansökan om medlemskap efter en 4-årigt regelbunden församlingsbekantskap.
Församlingen Stockholm Vineyard, genom Kjell-Axel Johansson (nu pastor i Elimkyrkan), anklagar Torsten för
att ha problem med sina känslor och att Vineyard därför inte vill godkänna Torsten.
Dessa domar om Torsten saknar ännu korrekt objektiva motiveringar. Pastorsomdömena är inte endast
oförståndiga men är också grundlösa. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Varför vågar inte ynkryggiga pastorer enkelt erkänna sina onda gärningar och oförstånd som synd? Att predika
omvändelse från synd är smärtfritt – så länge budskapets undantag är predikanter. Förblivande bekännelse och
lydnad till Sanningen samt erkännande av personliga synder befriar. Det medvetna vidhållandet till lögner och
förtigandet av sanningar förslavar.
•

Jesus sade: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. … Var och
en som gör synd är syndens slav."
(Joh. 8:31-32, 34)

Jag efterlyser en kristen kyrka i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker samtidigt kristna lärjungars hjälp i
mitt letande efter en kvinna för äktenskap. Att en kristen vill dela gemenskap med andra kristna är naturligt och
bibliskt rätt. Att en kristen man vill gifta sig med en kristen kvinna är också bibliskt rätt, naturligt och fortfarande
normalt. Att bistå mitt sökande efter en kristen kvinna som också önskar att gifta sig är gott och enkelt. Kyrkans
ansvar innefattar att hjälpa människor. Att kunna hjälpa och samtidigt inte vilja hjälpa saknar dock Bibliskt stöd.
Vill någon kristen församling hjälpa?
Sent: Thursday, July 21, 2005 3:22 PM
Subject: Vädjan om hjälp.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkor i Stockholmsregionen
Hej.
Trettonde gången (tidigare 050714, 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817,
040501, 040225, 031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov.
Jag efterfrågar kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna
lärjungar, samt (2) äktenskaplig gemenskap.
Ingen kyrka har besvarat den tolfte föregående vädjan om hjälp - som skickades till ca 45 kyrkor i Stockholm.
Kommunikation är mer progressivt än nonchalans. Att samtala är mer konstruktivt än att ignorera. Det faktum
att samtliga kyrkor undvek att svara föregående vädjan om hjälp bekymrar.
Tidigare i juni månad 2005 svarade en riksbekant Pingstpastor exakt detta enda korta meddelande: ”Nej käre
vän, ingen kan få hjälp på det här sättet! Det är otänkbart att ens svara på Dina önskningar. Med vänlig hälsning
- trots allt!”
Om det skulle finnas en kristen kyrka i Stockholmsregionen som vill välkomna & hjälpa mig i sökandet efter en
kvinna för äktenskap, vänligen kommunicera det.
Vill någon församling hjälpa?
Sent: Thursday, July 14, 2005 3:32 PM
Subject: vädjan om hjälp
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkor i Stockholmsregionen
Hej.
En tolfte gång (tidigare 050622, 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225,
031112) vädjar jag till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig
hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2)
äktenskaplig gemenskap.
Efter oförklarlig medlemsuteslutning ifrån en av Pingst ffs sekteristiska församlingar, och Filadelfia Stockholms
försvar av uteslutningen med kommentaren ”uteslutningen är förståelig eftersom du kan uppfattas som en
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Stockholms kyrkor om hjälp att finna en kristen kyrka

Oförståndiga och obarmhärtiga kyrkliga ledare i Stockholm uttrycker ovilja att hjälpa, genom tank- och
hjärtlöshet. Ytterligheterna av Stockholms kyrkliga ledare; passionerade tros-pastorer som bevisar sin
tanklöshet och akademiska otros-präster som indikerar en hjärtlöshet, inte endast skadar tilltron till kyrkliga
institutioner men även kostar för vårt samhälles skattebetalare.
En människa som sörjer ofrivillig ensamhet, längtar efter lärjungamässig gemenskap samt längtar efter en
äktenskaplig relation finner naturligtvis tröst genom finnande av lärjungamässig gemenskap och äktenskap. När
problemlösningen uteblir genom att ingen kyrka vill hjälpa båda två behoven, tvingas vårt övriga samhälle att
bära ett ansvar där kyrkan undviker sitt ansvar. Dilemmat med övriga samhällslösningar är att de verkliga
behoven kvarstår; varken Stockholms läns landsting och Svensk Försäkringskassa är kyrkor. Att en relativt ung
människa förtidspensioneras därför att ingen kyrka vill hjälpa är inte rätt – varken gent emot individen eller mot
övriga samhället.
Genom trons fruktbärande gärningar är Guds barn fria från lagens död. Från det äkta olivträdet bröts bort några
naturliga grenar för sin otros skull och istället inympades det vilda olivträdets grenar för dess tro. Det älskade
Israels fall har varit till rikedom för världens hedningar, så också skall de kyrkliga institutionernas fall vara till
frälsning för folken. De kyrkliga institutioner som genom tron lever i fruktan för Guds stränghet står kvar i det
äkta olivträdets heliga rot. Men när kyrkliga institutioner inte blir kvar i Guds godhet blir de borthuggna.
(inspirerat via Romarbrevet 11: 11-24, 1 Johannesbrevet 3, Jakobs brev 2:14-26)
Den kristna kyrkan grundläggande består av relationer; med Gud och med människor - gemenskaper av
församlade Kristi lärjungar som tillsammans tillber Gud, tillsammans mognar i lärjungaskapets helgelse,
tillsammans hänger sig till lärjungaskapets gemensamma uppdrag, tillsammans uttrycker unikt kompletterande
gåvor från Gud och tillsammans växer och bär frukt av, genom och till Gud. Utan mänskliga relationer fungerar
inte kristet lärjungaskap på det sätt som Gud vill. En lokal församling kan inte existera i avsaknaden av det
kristna lärjungaskapets gemenskap. Kyrkligt ledarskap, däremot, som nitiskt formar församlingskulturer där
relationer präglas av sann kommunikation och nådens tjänande i kärlek, leder den lokala församlingen som en
fruktbärande gren.
Andlig gudstjänst utgör mer än predikantmonologers söndagsmaskerader. Den andliga gudstjänsten involverar
hela livets välbehag inför Gud.
”Hjälp de heliga med vad de behöver.” (Rom.12:13)
”Älska varandra uppriktigt.” (Rom.12:9)
”Lev i endräkt med varandra.” (Rom.12:16)

En av kyrkans skyldigheter är att tjäna sin nästa. Uppgiften att tjäna sin nästa begränsas av förmågan.
Skyldigheten att tjäna sin nästa är däremot oberoende av viljan att tjäna. Tjänande av sin nästa är
lärjungaskapets plikt – begränsad av förmåga och oberoende av vilja.
”Var och en av oss skall tjäna sin nästa,” (Rom 15:2)
”Tjäna varandra i kärlek. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.” (Gal 5:13)
”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh 13:35)

Stockholms kyrkors ovilja att hjälpa saknar förankring till en Biblisk teologi.
Jag söker fortfarande en kristen församling i Stockholm som vill välkomna mig och som vill hjälpa i sökandet
efter en kvinna för äktenskap. Vill någon församling hjälpa?
Sent: Wednesday, June 22, 2005 1:33 AM
Subject: Vädjan om hjälp
Ännu en vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkor i Stockholmsregionen
Hej.
Jag vädjar denna elfte gång (tidigare 050608, 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501,
040225, 031112) till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig
hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2)
äktenskaplig gemenskap.
Vill någon församling hjälpa?
Sent: Wednesday, June 08, 2005 12:18 AM
Subject: Vädjan om hjälp
Ännu en vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkor i Stockholmsregionen
Hej.
Jag vädjar denna tionde gång (tidigare 050507, 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225,
031112) till kyrkliga institutioner i Stockholm om hjälp för två personliga behov. Jag efterfrågar kyrklig hjälp i
sökandet efter (1) tillhörighet i en kristen kyrka och gemenskap med kristna lärjungar, samt (2) äktenskaplig
gemenskap.
Pingströrelsens Karisma-sekt grundlöst uteslöt mig. Pingst ffs och Filadelfiakyrkan tordes inte erkänna och ta
ställning för sanningen. Trosrörelsens Södermalmskyrka krävde ovillkorligt förtroende och ratade mig. Vineyard
ville ej godkänna mig.
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Kyrkor bör kunna erbjuda folket annat än sektpastorer, karriärpastorer, mördarpastorer, sexpastorer,
lögnpastorer, flumpräster, bögpräster, otrospräster och meditationspräster. Människor i Stockholm behöver
erbjudas främst Jesus Kristus men också lärjungamässig gemenskap och kärlek. Pastorers ondska och okunskap
måste minska.
Jag söker fortfarande en kristen församling i Stockholm som vill välkomna mig och som vill hjälpa i sökandet
efter en kvinna för äktenskap. Vill någon församling hjälpa?
Sent: Saturday, May 07, 2005 11:17 PM
Subject: Vädjan om hjälp.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kyrkor i Stockholmsregionen
Hej, en nionde gång.
Jag vädjar, nionde gången (tidigare 050309, 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112), till
kyrkor i Stockholm om hjälp för två personliga behov som är enkla och angelägna. Jag efterfrågar kyrklig hjälp
i sökandet efter (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap. Jag hoppas med denna
nionde vädjan att någon kyrklig ledare skulle vilja bistå mitt sökande.
Svensk försäkringskassa i Stockholm konstaterar att Torsten är personlighetsstörd. Enligt svenska pastorer i
Stockholm kan uppfattas som att Torsten är psykiskt utvecklingsstörd. Svenska pastorer antyder via e-post svar
att Torsten bedöms som en imbecill person. En specifik pastor i Stockholm befarar kortfattat att Torstens behov
är för mycket resurskrävande för intagning till sin församling. Pingst ffs anser att Torsten bör kunna uteslutas
som församlingsmedlem eftersom han av Karisma Center betraktas som en besvärlig människa.
Södermalmskyrkan fastställer att Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom han inte kan intyga sitt
ovillkorliga förtroende för Pastor Marco Strömberg – och därför avvisar Södermalmskyrkan Torstens ansökan
om medlemskap efter den 4-årigt regelbundna församlingsbekantskapen. Församlingen Stockholm Vineyard,
genom Kjell-Axel Johansson, besannar att Torsten har problem med sina känslor och att Vineyard därför inte vill
godkänna Torsten.
Nämnda bedömningar kring Torsten saknar ännu korrekt objektiv motivering. Pastorsomdömena är inte endast
oförståndiga men är också grundlösa. Pastorsanklagelserna är inte sanna.
Jag söker en församling i Stockholm som vill välkomna mig. Jag söker också hjälp i sökandet efter en kvinna för
äktenskap. Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Vill någon församling hjälpa?
Sent: Tuesday, March 08, 2005 8:50 PM
Subject: Vädjan om hjälp
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kära församlingar i Stockholmsregionen
Hej, en åttonde gång.
Jag vädjar fortfarande, nu åttonde gången (tidigare 050302, 050222, 041130, 040817, 040501, 040225,
031112), till kyrkor i Stockholm om hjälp för två personliga behov som är enkla och angelägna. Jag efterfrågar
kyrklig hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap. Jag
hoppas med denna åttonde vädjan att någon kyrklig ledare skulle vilja bistå mitt sökande i dessa båda
angelägenheter.
Endast en kyrka besvarade den föregående sjunde vädjan om hjälp som skickades till ca 45 kyrkor i Stockholm
förra veckan, 2005-03-02.
Att svara är bättre än att nonchalant ignorera. Denna enda kyrka som svarade uttryckte större öppenhet förra
veckan än sex månader tidigare den 18 augusti 2004. Då svarade denna kyrka endast en mening ”Ledsen att
behöva säga att vi tyvärr inte kan hjälpa dig!”. Nu svarade denna kyrka istället ”Du kan nog inte få hjälp, om
du inte själv tar initiativet och går till någon kyrka, besöka gudstjänsterna och växer in i kyrkans andliga
gemenskap.” Denna större öppenhet kan i viss mån ses som ett framsteg.
Besökande, bekantande och aktivitet i en kyrka före medlemsansökan avslöjar inte allt om ett kyrkligt ledarskap
eller dess villkor för medlemskap. Först vid det direkta samtalet med ett kyrkligt ledarskap kan grundläggande
värden och villkor mer komplett uppdagas. Bland annat utifrån mina föregående kyrkliga erfarenheter vill jag
därför tidigt kommunicera direkt med ett kyrkligt ledarskap.
Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Vill någon församling hjälpa?
Jag vädjar därför till någon kristen kyrka som vill hjälpa mig att också meddela det, så att vi kan träffas för ett
samtal.
Tack för kommande hjälp, denna åttonde gång.
Sent: Wednesday, March 02, 2005 1:50 PM
Subject: Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kära församlingar i Stockholmsregionen
Hej, en sjunde gång.
255

256

Jag vädjar fortfarande, nu sjunde gången (tidigare 050222, 041130, 040817, 040501, 040225, 031112),
till kyrkor i Stockholm om hjälp för två personliga behov som är enkla och angelägna. Jag efterfrågar kyrklig
hjälp i sökandet efter (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap. Jag hoppas med
denna sjunde vädjan att någon kyrklig ledare skulle vilja bistå mitt sökande i dessa båda angelägenheter.
Inte en endaste kyrka har besvarat den föregående sjätte vädjan om hjälp som skickades till ca 45 kyrkor i
Stockholm förra veckan, 2005-02-22.
Genom Stockholms kyrkors generella ovilja att kommunicera är exakt kännedom kring vilken kategoriserad
förklaringsfaktor för utebliven hjälp som anses mest tillämplig i varje enskild kyrkas ledarskap i Stockholm
svårtillgänglig och spekulativ. Bland möjliga förklaringsfaktorer till kyrkors ovilja att kommunicera och hjälpa
finns följande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kyrkors likgiltighet
kyrkors tidspress och arbetsbelastning
kyrkors felaktiga antaganden i det specifika fallet
kyrkors blinda tillit till andra kyrkors felaktiga referenser eller pastoralt förtal
kyrkors felaktiga teologiska grundsyn på kyrkans samhällsroll samt biblisk kristendom
allmänt kyrkligt oförstånd eller förnuftsbrist
pastoral låg intelligens
pastoral håglöshet
pastoral ondska.

Sex gånger har uppemot 50 lokala kyrkor i Stockholmsregionen mottagit mina vädjande brev om hjälp i sökandet
efter församlingsmedlemskap samt hustru. Endast elva lokala kyrkor har vid något tillfälle besvarat något av de
tidigare sex vädjande breven. Fyra av dessa elva svarande kyrkor besvarade inte det påföljande svarsbrevet till
respektive svarande, vilket har försvårat fortsatt kommunikativt närmande. En av dessa elva svarande
meddelade att varken sökandet efter församling eller hustru kunde bistås. Endast en av de elva svarande
kyrkorna meddelade en vilja att hjälpa behoven. Resterande tio svarande har dock med varierande tydlighet
antytt eller deklarerat en åsikt att kyrkans ansvar inte innefattar att hjälpa människor i sökande efter en
livskamrat. Genomgång av alla seriösa och därmed sparade e-post svar från dessa elva kyrkor visar att
resterande cirka 40 kyrkor inte har bemödat att överhuvudtaget besvara något enda brev. De kyrkor som
överhuvudtaget inte alls svarar en vädjan om hjälp signalerar naturligtvis största kyrkliga nonchalans. Även
bland de 11 kyrkor som vid något tillfälle har svarat har graden av respektfullt bemötande också varierat.
Dessa elva kyrkor har åtminstone vid något tillfälle besvarat något av de tidigare 6 vädjandena om hjälp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kraftkällan
Skarpnäckskyrkan
Immanuelskyrkan
Betlehemskyrkan
Elimkyrkan
Maranataförsamlingen Stockholm
Filadelfia Stockholm
Bromma Baptistförsamling
Sankta Eugenia katolska församling
Svenska Kyrkan i Hägersten
Centrumkyrkan

Stort tack till dessa 11 kyrkor som bryr sig till den stora grad att något svarsmeddelande alls har skrivits. Att
inte någon av de övriga ca 40 kyrkorna i Stockholmsregionen överhuvudtaget svarar en vädjan om
församlingsgemenskap kan ses som beklämmande för kyrkans trovärdighet. De kyrkor som aldrig någonsin
svarar sänder tysta och svårtydda budskap. Någon av de nio förklaringsfaktorerna ligger sannolikt ändå till grund
i kyrkors bortprioriterande av (e-post) kommunikation och ovilja att hjälpa.
Att inte en endaste kyrka har besvarat den föregående sjätte vädjan om hjälp förra veckan 2005-02-22 kan
tolkas enligt de nämnda nio förklaringsalternativen. Eftersom all kommunikation från kyrkligt ledarskap har
upphört råder naturligtvis ovisshet kring varför ingen kyrka varken vill svara eller hjälpa. Men om man utgår
ifrån det vid föregående vädjanden mest gemensamma budskapet från kyrkliga ledare (näst den nonchalanta
tystnaden), att kyrkliga ledare välkomnar besök till sina Gudstjänster på söndagar men avvisar all vädjan om
hjälp i sökandet efter en livskamrat, blir ett antagande svar till frågan varför ingen kyrka nu varken vill svara
eller vill hjälpa följaktligen: a) att kyrkor som inte har svarat inte kommer att svara framledes heller b) att kyrkor
som har svarat inte ändrar uppfattning och uppgivet avstår från att svara vid fortsatt vädjan.
Ytterligare en vädjan av samma valör torde därför knappast leda till annat resultat än befäst kyrklig uppgivenhet
samt tystnad. Det vore inte ett konstruktivt mål. Bland mina långsiktiga avsikter är istället att påverka kyrkor
till större kyrkligt engagemang och förbättrad vilja till kommunikation. Ett från mig mer utförligt förklarande
brev än tidigare kan förhoppningsvis förnuftsmässigt undanröja åtminstone kyrkors eventuella missförstånd och
oförstånd med felaktiga antaganden, felaktig syn på kyrkans roll i samhället eller felaktig teologi som
grundorsak. Ett botemedel mot kyrkors ovilja att kommunicera och hjälpa är förhoppningsvis insisterande om
mellanmänsklig kommunikation. Kommunikation med kyrkligt ledarskap är därför sannolikt en problemlösande
förutsättning till dessa specifika problem: saknad av församlingsgemenskap och äktenskapsgemenskap.
Åsikten att kyrkans ansvar inte skulle innefatta att hjälpa människor i sökande efter en livskamrat är felaktig.
Kyrkans ansvar innefattar att hjälpa människor. Människan består av kropp, själ och ande och människan har
därför kroppsliga, själsliga och andliga behov. Vi kristna har Guds mandat att, där vi har möjlighet, hjälpa
människor i deras nöd. Människans mest grundläggande och ultimativa behov är Jesus Kristus. Ändå har Gud
valt att möta människans behov på olika sätt. Naturliga, kroppsliga samt själsliga behov har vanligtvis naturliga,
kroppsliga samt själsliga lösningar, emedan andliga behov alltid har Andliga lösningar. Stundom möter Gud
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människans behov övernaturligt genom Jesu mirakler, men vanligtvis möter Gud naturliga behov genom det
naturliga och via Guds viljelydiga människor. Både prokreationsuppdraget (1Mos.1:27-28) att föröka och
uppfylla jorden samt möjligheten till äktenskap mellan man och kvinna (1Mos.2:18) har sanktionerats av Gud.
Gud medvetet designade människan till gemenskap med Gud själv och med människor. Gud skapade, för
mannens skull, kvinnan (1Kor.11:8-9). Behovet av äktenskap är naturligt, utgör en del av Guds skapelseplan
och samhällsordning, och har vanligtvis naturliga lösningar.
(http://www.helig.com/JAS_Opinion_040427_aktenskap.pdf)
Även svenska och kyrkliga förstånd måste medge de grundläggande naturliga betingelserna som i västvärlden
kan leda fram till äktenskap, vilka är förekomst av: en man som vill gifta sig, en kvinna som vill gifta sig,
mannens varseblivning om en intressant kvinna, kvinnans varseblivning om en intressant man, inledande
kommunikation mellan mannen och kvinnan, förtroligt relationsbygge mellan mannen och kvinnan, samtycke
för äktenskap. I Stockholm finns ogifta och äktenskapsvilliga både män och kvinnor. Förutom en svensk kultur
och svensk mentalitet i allmänhet, utgör kommunikationshinder sannolikt det enskilt största hindret för
inledande av äktenskap.
För att naturligt möjliggöra att kristna singlar lättare skall kunna mötas fordras naturligtvis mötesplatser. För
att kristna, vid sådana mötesplatser, skall förmå att umgås äkta och ärligt fordras kyrkokulturer som främjar
äkta och ärliga relationer. När kyrkorummen istället framifrån förvandlas till teatrala skådeplatser av varierande
liturgi (från underhållande showbiz till absurd ortodoxi), och deltagande i bänk- eller stolsraderna likaledes
förvandlas till delaktighet i skådespelet (genom tradition, direkt uppmaning eller psykosocial förväntan), mister
kyrkan något av sitt ursprungliga syfte. När kyrkokulturer inte längre främjar äkthet och ärlighet i mänskliga
relationer försvåras möjligheterna till genuin gemenskap. Utan genuin gemenskap försvåras möjligheterna till
utvärderande av relationer, som kan fordras inför val av fördjupat relationsbygge, som i sin tur kan fordras inför
val av äktenskapspartner.
När jag bland kristna kyrkor i Stockholm efterlyser en kyrka som både vill välkomna till församlingsmedlemskap
samt vill bistå mitt sökande efter en hustru, efterfrågar jag naturligtvis inte att någon annan människa skulle
utvälja en kvinna åt mig. Endast jag själv respektive kvinnan själv kan göra något sådant val. Dessa två
konstateranden är alltså korrekta: 1) Torsten söker kyrklig hjälp i sökandet efter sin blivande hustru. 2) Ingen
pastor har bibliskt mandat att utvälja äktenskapspartner mot äktenskapskandidaternas vilja. Däremot kan en
villig kyrkoherde på kreativa sätt naturligt bidra till formandet bl.a. av: a) kyrkokulturer som reflekterar det
kristna lärjungaskapets äkthet b) kyrkorum och kalendarier som främjar genuin gemenskap c) mötesplatser för
singlar c) möjlighet till aktiv enskild rådgivning/introduktion för singlar. Jag efterlyser alltså främst varken
framgången eller kapaciteten i utformandena, men främst en vilja att hjälpa, utforma och forma. Alla övriga tio
svarande kyrkor hittills har med varierande tydlighet avböjt både ansvaret och viljan för detta utformande. Jag
kan tyvärr inte medgiva sådan kyrklig ovilja.
(Bibeln, Lukas 10: 25-37)
Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad
står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din
kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Då ville
mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade
ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom
händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg
mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. Han gick
fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och
skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag
betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?" Han svarade: "Den som
visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

Två kommentarer från helt vanliga kyrkliga bröder vill jag också inför er bemöta, med anledning av att liknande
tankar sannolikt även kan förekomma inom kyrkligt ledarskap.
1.
2.

Att cirka 40 kyrkor avvisar Torstens vädjan efter medlemskap bevisar att Torsten utgör problemet.
Torsten måste inse denna verklighet!
Eftersom Torsten inte besöker någon kyrka skall han inte heller kunna bli medlem någonstans. Om
Torsten istället besökte någon kyrka så kan han också bli medlem.

1. Att cirka 40 kyrkor överhuvudtaget inte besvarar min vädjan om hjälp indikerar inte nödvändigtvis att
Torsten utgör problemet. Däremot kan man önska att förklaringsfaktorerna till utebliven kyrklig respons endast
härrör till kyrkors tidspress, arbetsbelastning, och felaktiga antaganden – och önska att pastoralt låg intelligens
ej utgör någon reell grundförklaring.
2.
Detta resonemang är förvisso logiskt. Men, med bakgrund av den oförklarliga uteslutningen från
Karismasekten, samt i synnerligt avseende till det regelbundna Gudstjänstbesökandet i Södermalmskyrkan
(hann med dubbla Gudstjänster eftersom Karisma hade eftermiddagsmöten) under fyra år mellan 1998-2002,
cellgruppsdelaktighet i Södermalmskyrkan i fyra år, samt en 3 månaders bibelskola i Södermalmskyrkan strax
före ansökandet om medlemskap, dock utan beviljande av medlemskap med mindre än ett uttalat ovillkorligt
förtroende för pastoratet, förlorar detta argument sin udd. Besökande, bekantande och aktivitet i en kyrka före
medlemsansökan, förtäljer inte allt om ett kyrkligt ledarskaps ledarskapssyn, människosyn eller reaktion på
ansökan om medlemskap. Först vid det direkta samtalet med ett kyrkligt ledarskap kan grundläggande värden
och villkor ännu mer komplett avslöjas. Bland annat utifrån föregående kyrkliga erfarenheter vill jag därför tidigt
kommunicera direkt med ett kyrkligt ledarskapet.
Jag välkomnar varje kyrklig ledare i Stockholm att berätta hur Ni tänker kring dessa frågor och mina två behov,
så att vi tillsammans kan förändra det kyrkliga ledarskapet, och därnäst det kyrkliga landskapet, i Sverige.
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Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag
mitt sökande efter:
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fortfarande att någon kyrkoherde i Stockholm bistår

(1) en kristen kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.
(2) en kristen hustru – längtar efter äktenskap med en kvinna.
Tack för kommande hjälp, denna sjunde gång.
Sent: Tuesday, February 22, 2005 7:45 PM
Subject: Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap.
Vädjan om hjälp till församlingsmedlemskap med gemenskap.
Kära församlingar i Stockholmsregionen.
Hej igen.
Jag vädjar fortfarande till kyrkor i Stockholm om hjälp för två personliga behov som är enkla och angelägna. Jag
söker (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap. Jag söker att få bli välkommen i
en kyrka i Stockholmsregionen. Nu sjätte gången (tidigare 041130, 040817, 040501, 040225, 031112) vänder
jag mig till några församlingar med förhoppning att snart finna hjälp till kristen och mänsklig gemenskap. Jag
hoppas att denna vädjan skall få bli den sista.
Tidigare betjänade jag i sekteristiska Karisma Center men blev som medlem oförklarligt och mystiskt utesluten
(2002-11-19). Den oförklarliga uteslutningen från Karisma Center bidrog till svåra sociala omständigheter och
utanförskap.
Efter uteslutningen från Karisma Center ansökte jag om medlemskap i Södermalmskyrkan. Södermalmskyrkan
avvisade dock min ansökan eftersom pastorn ansåg att jag först borde uttrycka mitt ovillkorliga förtroende till
pastorn. Endast en fullkomligt syndfri pastor kan kräva ovillkorligt förtroende.
Efter min påtryckning via Pingst i januari 2005 välkomnade äntligen Filadelfia Stockholm en utredning om
uteslutningsorsak, men Filadelfia backade successivt och någon utredning kring uteslutningsorsak uteblev.
Filadelfia Stockholm uppger att man inte har lyckats att få kontakt med pastor Thomas Ardenfors (en duktig
predikant) i Karisma Center, som delar gemensamma Gudstjänstlokaler med Filadelfia Stockholm. Filadelfia
deklarerar att frågorna kring uteslutningen nu är avslutade genom att några av de yttersta ledarna i Karisma
Center har avgått från sina tjänster. Karisma Center existerar dock ännu som församling – och frågorna kring
uteslutningen likaså.
Filadelfia Stockholm deklarerar att jag nu är välkommen att inkomma med en ansökan om medlemskap till
Filadelfia Stockholm, eftersom Filadelfia inte kan se att det finns orsak till att utesluta, men att Filadelfia heller
inte kan frikänna Torsten eftersom utredningen uteblivit. I samtal med Filadelfia refererar Filadelfia vid två
tillfällen till uppgiften om Torstens partiella uteslutning från Vineyards Teologiska Skola 1997, med antydan från
Filadelfia om att Torsten upplevs som besvärlig och att uteslutningen från Karismasekten därmed är förståelig,
genom Filadelfias uttalande att ”det finns egentligen ingen orsak till att utesluta, men att du har upplevts som
besvärlig”.
Stockholm Vineyard, via rektor Kjell-Axel Johansson (en mycket trevlig människa) som numera är pastor i
Elimkyrkan i Stockholm, uteslöt mig 1997 från skolan med motiveringen att ”Du är inte den sortens person vi
vill sätta vår stämpel på. Du har problem med dina känslor.” Jag frågade Kjell-Axel Johansson direkt då på plats
vad han åsyftade med sin motivering. Då avslutade han samtalet med denna korta mening, ”Jag förstår att du
inte förstår.” utan någon ytterligare förklaring. En vecka senare, denna gång via e-post, återupptog jag frågan
med Kjell-Axel Johansson om varför jag inte var välkommen till skolan. Då skriftligen nekade han istället till att
jag överhuvudtaget skulle ha blivit utestängd från skolan. Efter ytterligare en vecka ändrades hans svar en andra
gång och Kjell-Axel Johansson förklarade denna gång att jag fick fortsätta på skolan, men att jag inte fick delta
vid hans lektioner. På vilket sätt Torsten skulle, enligt Kjell-Axel Johansson, ha visat uttryck för problem med
känslor, eller utgöra någon ”sorts” person är än idag obesvarat – men utgör uppenbarligen något som idag
används som styrka åt resonemanget att Torsten är besvärlig – och därför är uteslutning förståeligt.
Att Karismasekten, Filadelfia Stockholm samt långt tidigare Kjell-Axel Johansson har försatt sig själva i
besvärande situationer utgör inte med nödvändighet att Torsten är en besvärlig människa. Att sanningen kan
upplevas ibland som besvärlig har nog alla vid något tillfälle erfarit. Om Torsten utgör det besvärande problemet
bör jag kunna förvänta någon grund för anklagelserna. Och så länge som Filadelfia Stockholm grundlöst insisterar
att Torsten inte helt kan frikännas, saknas samtidigt tillräcklig förutsättning för en ansökan om medlemskap där.
Att ingen herde i Stockholm kommunicerar en vilja att praktiskt hjälpa, i finnandet av kommunikativ kristen
gemenskap inklusive mitt sökande efter en nödvändig livskamrat, kanske indikerar vår samtids bristande omsorg
för varandra. Kyrklighetens passivitet gentemot dessa bägge vädjanden efter konkreta lösningar försvårar
möjligheten till en verklig förändring.
Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag fortfarande att någon kyrkoherde i Stockholm bistår mitt sökande
efter:
(1) en kristen kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.
(2) en kristen hustru – längtar efter äktenskap med en kvinna.
Tack på förhand en sjätte gång.
Torsten Nenzén
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Sent: Tuesday, November 30, 2004 8:15 PM
Subject: Sökes: en kristen kyrka.
Vädjan om hjälp till församlingsgemenskap.
Kära församlingar i Stockholmsregionen.
Jag vädjar till Er församlingsledare i Stockholmsregionen om hjälp för två personliga behov. Mina två behov är
enkla och angelägna. Jag behöver (1) tillhörighet i en kyrklig gemenskap och (2) äktenskaplig gemenskap.
Mitt namn är Torsten. Jag är kristen och söker att få bli välkommen i en kyrka i Stockholmsregionen. Nu femte
gången vänder jag mig (tidigare 040817, 040501, 040225, 031112) till några av Stockholmsregionens kyrkor i
förhoppning att finna hjälp till kristen och mänsklig gemenskap.
Jag är en 38-årig man som aldrig tidigare har varit gift och längtar efter äktenskap med en kvinna. På grund av
ett liv av ofrivillig ensamhet och sorgfylld saknad av medmänskliga relationer och en omättad längtan efter
äktenskaplig närhet, samt genom pingstkyrkan Karisma Centers ledarskap förpassades jag av
Riksförsäkringsverket till samhällets åskådarläktare. Tidigare betjänade jag pingströrelsens Karisma Centers
pastorer men blev som medlem oförklarligt och mystiskt utesluten. Uteslutningen från Karisma Center bidrog
till svåra sociala omständigheter och utanförskap.
På grund av sorg i saknad av en kvinnlig livskamrat och medmänsklig närhet var jag från november 2000
sjukskriven i 3½ år. Efter uteslutningen från Karisma Center (2002-11-19) ansökte jag om medlemskap i
Södermalmskyrkan. Södermalmskyrkan avvisade dock min ansökan eftersom pastorn ansåg att jag först borde
uttrycka mitt ovillkorliga förtroende till pastorn. Sedan uteslutningen ifrån pingstkyrkan Karisma Center i
november 2002 har jag därmed saknat församlingstillhörighet. Svensk försäkringskassa beslutade i juni 2004
att bevilja förtidspension. Trots mina vädjanden till flera kyrkor i Stockholmsregionen efter konkret hjälp har
ingen kyrka kommunicerat någon vilja att konkret avhjälpa mina två behov.
I mer än två år har Karisma Center och Pingstpredikant Thomas Ardenfors valt att förtiga sanningen. Därför
anser jag att Karisma Centers respittid, för eventuell uppgörelse med sanningen i enrum, med råge är
förbipasserad. Av det rimliga skälet väljer jag att inte längre undanhålla ledarnamnen. Följande scenario är sant.
1.
2.

3.

4.

(2002-11-19) Pingstpastor Mattias Lekardal undertecknar och postar ett utträdesbrev ur Karisma Center
med texten: ”Härmed bekräftas att Torsten Nenzén på egen begäran ej längre tillhör Karisma Center.”
(mars 2003) Karisma Centers grundare och Pastor Sven Almkvist ringer till min mobiltelefon en lördag och
samtalar i 29 minuter. Pastor Sven Almkvist citeras: ”Vi ber om ursäkt att allt inte har varit optimalt i
församlingen.” Telefonsamtalet i övrigt saknar tillstymmelse till erkännande av misstag, ansvar, ånger eller
omvändelse. Citatet saknar personlig anknytning till ansvar och skulle kunna likställas med ett allmänt
ursäktande om att universum inte är perfekt.
(maj 2003) Möter Karisma Centers Pastors-par Anders & Gertie Edin på ett pendeltåg. I vittnens närvaro
erkänner pastors-paret att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa dig vidare.” En cellgruppsledare (T.O.)
i Karisma Center direktfrågar Pastor Sven Almkvist och därefter direktinformerar mig med den bekräftande
uppgiften att ”Syftet med uteslutningen var att hjälpa Torsten vidare.”
(2004-08-31) Möter Pingstpastor Mattias Lekardal vid motsatt serverings- bordssida vid ett företagarforum
arrangerat av FGBMFI vid Scandic Continental. Jag frågar honom: ”Varför uteslöt du mig ifrån kyrkan?” Vid
fjärde tillfrågandet väljer Pingstpastor Mattias Lekardal att besvara frågan , i vittnens närvaro, med frasen:
”Du har inte blivit utesluten.”

Anmärkningsvärt är att ingen lokal församling i Stockholm har begärt en förklaring till denna inkonsekventa,
motsägelsefulla och omotiverade uteslutning ifrån Pingströrelsens Karisma Center. Besynnerligt är att ingen
lokal kyrka i Stockholmsregionen har välkomnat mig till samtal angående ny församlingsmedlemskap. Samtal
är förhoppningsvis ett naturligt första steg till överenskommelse och beslut om församlingsmedlemskap.
Att ingen herde i Stockholm kommunicerar en vilja att konkret hjälpa, i finnandet av kommunikativ gemenskap
och i sökandet efter en nödvändig livskamrat, kanske indikerar vår samtids bristande omsorg för varandra.
Kyrklighetens undantagslösa passivitet gentemot dessa två vädjanden om konkreta ingripanden bekymrar. För
hela kyrklighetens anseende bör denna (och andras) alltmer prekära svenska livssituation snarast få finna en
upplösning.
Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag fortfarande att Ni syskon hjälper mig (och andra) att finna:
(1) en kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.
(2) en hustru – längtar efter äktenskap med en kvinna.
Kära medarbetare i Kristus - låt oss försöka att älska och hjälpa varandra!
Tack på förhand en femte gång.
Torsten Nenzén
Sent: Tuesday, August 17, 2004 5:18 PM
Subject: Vädjan om hjälp till församlingsgemenskap.
Vädjan om hjälp till församlingsgemenskap.
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Kära församlingar i Stockholmsregionen.
Mitt namn är Torsten. Jag är kristen och söker att få bli accepterad och välkomnad i en kyrka i
Stockholmsregionen. För fjärde gången vänder jag mig (senast 040501, 040225, samt 031112) till några av
Stockholmsregionens kyrkor i förhoppning att finna hjälp.
Jag fortsätter personligen att vädja till svensk kristenhet om hjälp. Jag personligen har enkla men angelägna
behov. Tillhörighet i en kristen kyrka och äkta gemenskap kan logiskt utgöra en första hjälp i rätt riktning. För
att betona allvaret i denna prekärt svenska situation skickas denna vädjan nu till ytterligare e-postadresser och
bifogar med detta brev även två förklarande pdf-filer för den som nyfiket önskar förkovra sig ytterligare.
Jag är en 37-årig man som aldrig tidigare har varit gift och längtar efter äktenskap med en kvinna. På grund av
många år av ofrivillig ensamhet, avsaknad av medmänsklig närhet och sorg i längtan efter äkta gemenskap
ådrog jag mig en depression. Tidigare betjänade jag pingstkyrkan Stockholm Karisma Center (SKC) men blev
som medlem oförklarligt utesluten när jag tillfrågade SKC’s pastorer om hjälp i sökande efter en livskamrat.
Uteslutningen från Karisma Center bidrog till ännu svårare omständigheter och utanförskap. Därefter ansökte
jag om medlemskap i Södermalmskyrkan, men pastorn avvisade min ansökan eftersom han ansåg att jag först
borde uttrycka mitt ovillkorliga förtroende till honom.
Efter uteslutningen från Karisma Center (2002-11-19) har jag saknat församlingstillhörighet, trots mina
vädjanden till flera kyrkor i Stockholmsregionen att få bli välkomnad. På grund av sorg i saknad av en kvinnlig
livskamrat och medmänsklig närhet var jag sjukskriven fram till nyligen, i 3½ år. Svensk försäkringskassa
beslutade då (040617) att bevilja försäkringskassans egna önskan om förtidspension.
Gud är alltid rättfärdig och god, och i Kristus Jesus Messias vinner Hans efterföljare en evig seger – endast av
nåd. De högmodiga skall ödmjukas.
Kära syskon i Kristus - låt oss betjäna varandra!
Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag att Ni hjälper mig att finna:
(1) en kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.
(2) en hustru – längtar efter äktenskap med en kvinna.
Mycket tack på förhand ännu en gång.
Torsten Nenzén
Sent: 1 maj 2004 19:55
Subject: söker en kyrka och fru
Ännu fortsatt vädjan om hjälp.
Hoppas att jag inte stör genom denna vädjan om hjälp. Igen vänder jag mig (senast 031112 och 040225) till
några av Stockholmsregionens kyrkor i förhoppning att finna stöd. Fortfarande har jag personligen enkla men
angelägna behov. Tillhörighet i en kristen kyrka och äkta gemenskap kan logiskt utgöra en första hjälp i rätt
riktning.
Jag är en 37-årig man som aldrig tidigare har varit gift och längtar efter äktenskap. På grund av många år av
ofrivillig ensamhet, avsaknad av medmänsklig närhet och sorg i längtan efter äkta gemenskap ådrog jag mig en
depression. Tidigare betjänade jag pingstkyrkan Stockholm Karisma Center (SKC) men blev som medlem
oförklarligt utesluten när jag tillfrågade SKC’s pastorer om hjälp i sökande efter en livskamrat. Uteslutningen
bidrog till ännu svårare omständigheter och utanförskap. Jag ansökte därefter medlemskap i Södermalmskyrkan
men pastorn avvisade min ansökan eftersom han ansåg att jag först borde uttrycka mitt ovillkorliga förtroende
till honom. Jag har nu varit sjukskriven i 3½ år p.g.a. sorg i saknad av en kvinnlig livskamrat och medmänsklig
närhet. Landsting och Försäkringskassa planerar förtidspension. Inga omständigheter i min tillvaro har
förbättrats sedan senast.
Om det inte är alltför mycket besvär önskar jag att Ni hjälper mig att finna:
(1) en kyrka – behöver en äkta kristen gemenskap.
(2) en hustru – längtar efter äktenskap.
Mycket tack på förhand.
Torsten Nenzén
Sent: 25 februari 2004 12:20
Subject: Förbönsämne

Fortsatt vädjan om hjälp.

Ursäkta mig att jag stör genom denna vädjan om assistans. Jag vänder mig igen (senast 031112) på detta sätt
till dels några av Stockholmsregionens aktiva kyrkor i förhoppning om hjälp. Fortfarande har jag angelägna och
mycket personliga, men naturliga, behov. Jag tror att bön, praktisk hjälp och moget ledarskap kan underlätta
till ett bönesvar.
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Jag är en 37-årig man som längtar efter äktenskap. Jag har aldrig tidigare varit gift. På grund av många år av
ofrivillig ensamhet, avsaknad av medmänsklig närhet och sorg i längtan efter gemenskap ådrog jag mig en
depression. När jag tidigare sökte hjälp från annat församlingshåll blev jag utesluten. Uteslutningen bidrog till
ännu svårare omständigheter och utanförskap. Jag är idag sjukskriven pga depression (sorg i avsaknad av
livskamrat och kärlek!) och landstinget planerar förtidspension. Förtidspension är en adekvat lösning men långt
ifrån den bästa för samhället eller för mig. Det mest rimliga är ändå att skapa sådana förutsättningar att
relationsbygge blir möjligt. Ett steg i den riktningen, för mig personligen, är att finna församlingstillhörighet och
kristen gemenskap.
Jag är mycket tacksam att Ni vill fortsätta att bedja för ett genombrott till de två fortfarande mycket angelägna
personliga behoven:
(1) hustru – längtar efter äktenskap
(2) kyrka – längtar efter en kristen gemenskap.
Tack!
Torsten
25/2-04
Skickat: 2003-11-12
Vädjan om hjälp.
Jag vänder mig på detta sätt till några av Stockholmsregionens aktiva frikyrkor i förhoppning om hjälp i bön för
fortfarande mycket angelägna personliga behov, samt med hopp om ett medmänskligt uppvaknande. Ingen av
oss i Kristi kropp är av oss själva fullkomlig eller ofelbar. Men låt oss gärna försöka att älska varandra, ödmjuka
oss inför varandra och utgöra en välsignelse för varandra och för staden. Kyrkligt högmod och falskhet gagnar
ingen. I en tid av intensifierad förvirring i staden bör kyrkan mer än någonsin sträva efter enhet i Kristus och
kärlek.
Jag är mycket tacksam att Ni vill fortsätta att bedja för ett genombrott till de två fortfarande mycket
angelägna personliga behoven:
(1) en hustru – längtar efter äktenskap
(2) en kyrka – behöver kristna vänner.
Tacksam för förbön,
Torsten
____________
Har tidigare varit medlem i Stockholm Karisma Center (SKC) men blev utesluten som medlem i november 2002. Efter
uteslutningen ansökte jag medlemskap i Södermalmskyrkan men blev ej välkommen som medlem. De senaste cirka tio åren
har jag bett, gråtit och vädjat till Gud om en kristen hustru. Jag vet att Gud vill möta mitt behov av en kvinna och en
församlingstillhörighet men det kan tyckas som att människors brister har försvårat bönesvaren. Gud är god och vill vårt bästa.
Ibland använder Gud människor för att praktiskt visa sin kärlek. Ibland använder motståndaren människor för att manifestera
sin ondska. Några sammanfattande kyrkliga erfarenheter som kanske bidrar till en förståelse för den besvärande livssituationen
följer:
SKC skickade 19/11-2002 ett utträdesbevis utan att jag hade begärt eller efterlyst något sådant. Jag hade inte framfört önskemål
om utträde. Utträdesbeviset måste därför betraktas som en uteslutning. Jag ringde till SKC samma dag och via telefonsvarare
dementerade uppgiften om utträde. Jag skrev även e-post till de tre pastorerna och dementerade SKC påstådda utträde.
Uteslutningen från Stockholm Karisma Center har officiellt (bekräftats av två oberoende källor) förklarats från SKC ledning med
tre inkonsekventa svarsalternativ: (1) Torsten har på egen begäran lämnat SKC (2) Allt i SKC har inte varit optimalt (3) SKC
ville, genom utträdesbrevet, hjälpa Torsten vidare. SKC har ännu (12/11-2003) ej direkt kontaktat mig för att förklara
uteslutningen.
Ej godkännande till ansökan om medlemskap i Södermalmskyrkan i november 2002 har genom dess yngre pastor denna
sammanfattande förklaring; Torsten har en dålig attityd till kyrkan eftersom Torsten saknar ett ovillkorligt förtroende för
Södermalmskyrkans ledarskap.
Utestängningen (helt och sedan endast partiellt) från Stockholm Vineyards skola 1997 har genom dåvarande pastor och lärare
två skäl: (1) Torsten är ”inte den typen av person som Vineyard vill sätta sin stämpel på” och (2) Torsten ”har problem med
sina känslor.” Jag kommenterade direkt till pastorn att jag inte förstod exakt vad han menade. Pastorn svarade då kort: ”Jag
förstår att du inte förstår.”

____________
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